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 گفتارپیش

 

در توکیو در بارة  1در دانشگاه هوسِی 1979باشد در اکتبر سال هایی که مبناي این کتاب میسخنرانی
گونه که در ابتداي اولین سخنرانی ارائه گردیده. همان "همارکسیسمِ امروز"شدة  تعیین از پیش موضوعِ

رسد، و فکر ي تخصصی به نظر میوان اگر نگویم غیرمتعارف، تا حدتوضیح داده شده، به زعم من این عن
 کنم استفاده از آن به صورت عنوان کتاب گمراه کننده است.می

این یک قرن  . طی تمامجشن گرفت 1980ا در سال خود رتأسیس دانشگاه هوسِی صدمین سالگرد  
و آموزش علوم انسانی بوده است. بنابراین زمانی  تصیالاب، دانشگاه هوسی کانون پیشتاز تحتوتاریخِ پرتب

، و دپارتمان رشتۀ اقتصاد از من دعوت کرد تا یک سري سخنرانی در 2که رئیس دانشگاه، آقاي آکیرا ناکامورا
م به ئه دهم افتخار بزرگی نصیب من شد؛ مارکسیسمی که در ژاپن بیشتر از کشور خودبارة مارکسیسم ارا

 فلسفه و علوم اجتماعیِ غرب شناخته شده است. هاي متعالیِ روِ سنتعنوان مظهر و دنباله

خاطر تعدادي ها، از پیشنهادات و حتی بیشتر از آن از اطمینانموقع کار روي متون اولیۀ سخنرانی 
، 4، استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورد؛ تئودور شَنین3ام که عبارتند از: دونالد هَریسمند شدهن بهرهاز دوستا

توسعه و " ، تا همین اواخر مدیر مؤسسۀ آفریقاییِ 5ستر؛ سمیر امینشناسی در دانشگاه منچاستاد جامعه
در "مدرسۀ اقتصادي لندن"ی ، یکی از دوستان و دانشجویان کارشناس6؛ سُل ادلر"ریزي اقتصاديبرنامه

، همکاران من در 8و جولز گِلِر 7که به کمک او به مارکسیسم رو آوردم؛ و هري مگداف ال پیشپنجاه س

و انتشارات مانتلی ریویو. دو پیوست به دومین سخنرانی در خصوص موضوعاتی  9مانتلی ریویونشریۀ 

 شد آنها را در قالب سخنرانی گنجاند.ام که نمیافزوده

و مدیر  11، استاد فعلی اقتصاد در دانشگاه کِی زايِ توکیو10دوست خوبم توکیو شیباتا از به ویژه 
هستم. پروفسور شیباتا  راظت از محیط زیست سپاسگزبراي حفا 12اسبق مؤسسۀ تحقیقات متروپولیتن توکیو
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ترین ته و در مدت اقامتم در آنجا بزرگوارانهي حضور من در ژاپن را به عهده داشهاي الزم براهمۀ هماهنگی
 .ه استمیزبانی را در حق من به عمل آورد
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 فصل اول

 دیالکتیک و متافیزیک

 

 خواهم در ابتدا توضیح بدهماست، و من می "هامروز مارکسیسمِ"شدة این سخنرانی  تعیین موضوع از پیش
 این عبارت براي من چه معنایی داشته و همچنین چه معنایی ندارد. که

از مکاتب و گرایشات گوناگون که خود را متفکر  ، انتقادقصد آن ندارم به ارزیابی، چه بسا کمتر از آن 
آورند، گزاران مارکسیسم، یعنی خودِ کارل مارکس و فردریک انگلس، به حساب مینو/یا اَخالف سیاسیِ بنیا

تفاوت بین مارکس و انگلس بیشتر به خاطر تأکید و د نباشد اضافه کنم که از نظر من . (شاید ببزنمدست 
هر جا که  دهم ندارد:نحوة بیان آنهاست و از این رو ارتباطی به آن نوع از بحث مارکسیسم که من ارائه می

مطروحه به  موضوعِ  احساس کنم، بسته به مناسبتِ متنیک از در حد بسیار محدود نیاز به نقل قول 
 هاي هر کدام از آنها متوسل خواهم شد.)نوشته

نامۀ شخصی همراه خواهم اینجا انجام بدهم شاید اگر با چند مطلب مربوط به زندگیکاري را که می 
العموم به علوم اجتماعی و بیست به عنوان یک دانشجو علی در اواخر دهۀتر عمل کند. من باشد روشن

هاي اقتصادي امریکاي . آن روزها هاروارد یکی از ممتازترین دپارتمانمالخصوص به اقتصاد رو آوردعلی
مثل فرانک  15هایی، مارشالی14ریپلی دمثل ویلیام ز 13گرایانینهادشمالی را داشت. از چپ به راست شامل 

شد. البته می 18و چارلز جِی باالك 17اي مثل توماس نیکسون کاروِرکاران دوآتشه، و محافظه16دبلیو تاسیگ
 هاروارد هیچ مارکسیستی وجود نداشت، و اگر در گروه دانشجویان کسی بود، من علمی که در میان هیئت

قاید او، در هیچکدام از واحدهایی که در دورة آید اسم مارکس، چه برسد به عشناختم. یادم نمیکسی را نمی
کمبریج را به مدت یکسال براي  1932. وقتی که در سال آمده باشدداشتم به زبان کسی لیسانس برمی

تر از کتاب لندن ترك کردم، در معرض چیزي رادیکال تحصیالت کارشناسی ارشد در مدرسۀ اقتصاديِ 
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ترین کتاب او بود اما از ر نگرفته بودم؛ این اثر معروف، قرا20تئوري طبقۀ مرفه، 19تورستین وِبلن

 ترین اثر او خیلی فاصله داشت.رادیکال

درآمد جنگ نشان داد که در تاریخ قرن بیستم یک نقطۀ عطف است. پیش 1932-1933سال  
شد نهفته بود. خوانده می 21ژاپن به جایی که آن روزها منچوریا اگر نه خودِ اولین پرده، در حملۀ جهانی دوم،

همزمان  تجربۀترین درجۀ خود رسید، و به دو در اروپاي غربی و امریکاي شمالی به سخت "22رکود بزرگ"
و به دیکتاتوريِ فاشیست و  هلیبرال در ایاالت متحد ۲۳"اقدام اساسیِ"اپیتالیستی دامن زد: به در اصالحات ک

شوروي، که چند سال قبل شروع شده بود، ناگهان براي  پنجسالۀاولین برنامۀ  مدار هیتلر در آلمان.جنگ
رفت براي بشریتِ مبتال به مصیبت مدرنِ امید ظاهر شد؛ یک راه برون زده همچون یک نشانۀدنیایی بحران

 از نعمات و فراوانی. فقر و فالکت در دنیاي مملوّ

 هموجود در ایاالت متحد و تربیتِ تعلیم  هیچ چیز در جریان آنچه که قاعدتاً در بهترین دورة 
ساز آماده نکرده بود. شرایط سرنوشت قایعِ رش، چه بسا فهمِ، هیچکدام از این وفراگرفته بودم من را براي پذی

به لندن رسیدم حاکی از حیرت و سردرگمی به موازات آزردگی از  1932روحی من وقتی که در پاییز 
دانسته من بودم.  گذاشته آن همّ و غم خود را براي فراگیريِ گذشته  ارتباطیِ چیزي بود که در چهار سالِبی

هاي فکري جدید بودم. و خوشبختانه موقعیت براي من در بهترین کاندیدا براي گرایش به شیوه ،یا ندانسته
 یریشترکیبیِ ات گرایش عمومی مواجه شده بود، یک نوعِ یار مساعد بود. نوع اقتصادي که بالندن بس مدرسۀ

اي بود که با آن بزرگ بورژوازيجنس همان سنت از از سایر انواع اقتصاد بود، اما اساساً  و سوئدي، متمایز
اي که به خاطر نقشی که در نامی بود، استاد برجسته 24شده بودم. ولی در رشتۀ علوم سیاسی هرولد لَسکی

ترین نون وارد رادیکالخراج شده بود، و اکایفاء کرده بود از هاروارد ا 1919اعتصابات پلیسیِ بوستون در سال 
اي از آراء خود شده بود و حلقۀ وسیعی از دانشجویان را با تفسیر مشفقانه حرفۀجوش وپرجنب مرحلۀ

هاي علوم اجتماعی، گروه رشته در همۀ ، دانشجویان کارشناسی ارشدکرد. و سرتر از همهمارکسی آشنا می
که برخالف همۀ دانشجویانی که بودند نخورده بود)، امپراتوري بریتانیا دستمتنوعی از همه جاي دنیا (هنوز 

بردند. در در ایاالت متحده دیده بودم، در یک وضعیت مداوم جوش و خروش فکري و سیاسی به سر می
، بود که اولین بار با مارکسیسم و آنچه آن یمکننده، و بیشتر به واسطۀ دوستان دانشجوچنین فضاي تحریک

هاي سنتی، و چپ، کمونیست پیدا کردم: دموکراتهاي سوسیالیستِ روزها معرف اصلی او در غرب بود تماس 
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اي براي من نداشت؛ آنچه اهمیت زیادي هاي بین آنها چندان جاذبهها. در آن مرحله تفاوتتروتسکیست
معناي مرج بی و اي شروع کردم به دیدن دنیا. آنچه تا آن زمان هرجتازه براي من داشت این بود که با نگاه

 ناپذیرِ عملکرداکنون به صورت پیامد منطقی، در واقع اجتناب ،رسیدناشی از فجایع توضیح ناپذیر به نظر می
چندانی با  ام مشکلداد. و من هم مثل اکثر دوستان تازهداري و امپریالیسم خودش را نشان میعادي سرمایه

اي که ؛ دورهاست نداشتمرفت از این بحران از طریق انقالب و سوسیالیسم پذیرش این تز که راه برون
نقاط  ایتی که افراد همفکر آنها در سایرهاي روسی پیشتاز آن بودند و در این راه به هر گونه حمبولشویک

 نیاز داشتند. ،کردندمیدنیا از آنها 

از مدرسۀ لندن به آمریکا  ،سواداما به شدت بی ،ک مارکسیست دوآتشهبعد از یک سال مثل ی 
، همه چیز در کشورم متفاوت از چیزي بود که همین یک سال قبل بود. 1933برگشتم. در پاییز سال 

 هاي اولیۀ اصالحات نیونیروي کار، سقوط نظام بانکی، و گام دهندة بیکاري تا مرز یک چهارمِافزایش تکان
تماعی قدرتمندي دامن زده بود که انعکاس هاي اججنبش به –ذریم از رویدادهاي خارج از کشور بگ –دیل 

یافت. دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضاء جوان هیئت علمی هاي فکري و آکادمیک بازمیخود را در حلقه
هاي دادند: گروهان میاي به مارکسیسم عالقه نشهاي بزرگ مثل هاروارد به طرز فعاالنهدر برخی از دانشگاه

 ها پیشنهاد گردید.مناظره به سرعت افزایش یافت، و حتی چند کالس رسمی به دانشگاه

د، ؛ ناگهانی و خودآگاهانه نبوبه من محول شدمأموریتی  امزندگیدر تحت چنین شرایطی بود که  
اري بود انجام هر کقدام به بلکه تدریجی و به واسطۀ اَعمالی بود که منطق خودش را داشت. این مأموریت ا

یا به  کنم؛ مکشور مارکسیسم را تبدیل به بخش الزم و مورد احترام حیات روشنفکريِاز آن طریق که بتوانم 
گویم از نوع امریکاي شرکت کنم. (می یامریکاي شمال بیان دیگر، در تأسیس نوع جدي و اصیل مارکسیسمِ 

بلکه به خاطر این است که با برداشت دوستان  ،دقیق است صیفتوکالً یک این کار شمالی نه بخاطر این که 
کشورهایی در نیمکرة  پنهانکامال به درستی با تکبّر  آنها ؛کندمیمان در امریکاي التین مطابقت و همکاران

 ورزند.)کنند، مخالفت میمریکایی توصیف میآغربی که بدون داشتن صالحیت خودشان را 

و تدریس، نگارش و نهایتاً ویرایش و چاپ کتاب بود. تا بقیۀ  تحصیلدربرگیرندة  مسیراین  تخاذا 
از امتیاز کار کردن در یک محیط آکادمیک برخوردار بودم، اما بعد از جنگ جهانی  1942 سال دهۀ سی و تا

خلی دا مریکا در مقیاس جهانی با موج قدرتمند واکنشِ آدوم این کار خیلی سخت شد. ظهور امپریالیسم 
ها و مریکا عمالً به روي مارکسیستآهاي ها و دانشگاهتوأم گردید، و به مدت تقریباً دو دهه دانشکده

فقید بود که در استنفورد  25حائز اهمیت پال بارانِ  مارکسیسم بسته شد. در رشتۀ اقتصاد تنها استثناءِ
اسر کشور تکارتیسم سرکمعروف به م استخدام رسمی شده بود، و این قبل از آن بود که جنونِ تعقیب و آزارِ 
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تفکر بنیادي تبدیل کند. تازه بعد از تولد  هاي آموزش عالی را به همدستان سرکوبِگیرد و مؤسسهبرا فرا
بود  –جنبش حقوق مدنی و جنبش ضد جنگ ویتنام  – 1960اعتراضی در دهۀ  قدرتمندِ  هاي جدیدِجنبش

ها، حداقل اینجا و آنجا و در ابعاد ها و دانشگاهو دانشکده که رنسانس تفکر بنیادي امکان تحقق یافت،
بی قید و بند را دادند؛ آنها این  هاي آزادي آکادمیک و بحث و جدلِآلکوچک، به خود جرئت حمایت از ایده

ست برنداشته بودند و هرگز از دم زدن از آن د خواه خود به ارث بردهگزاران جمهوريها را از بنیانآلایده
 بودند.

ند، آشکارا مجبور بود در نکش تحملبتوانند  تا حدي که اصالً  ار،در خالل این دورة دشومارکسیسم،  
هاي ترین بنیادلیبرال چه بساالی از طرف جامعۀ آمریکا بدون هیچ پایگاه نهادي و هیچ حمایت م حواشیِ

(با  مانتلی ریویوفقید نشریۀ  26هوبرمانِ خصوصی به حیات خود ادامه دهد. با علم به این موضوع، من و لئو 

هاي کمککمی که اهداییِ دوستان و  عنوان فرعیِ یک مجلۀ مستقل سوسیالیستی) را با چند هزار دالرِ 
 1949جلد براي مشترکین تأسیس کردیم. اولین شماره در ماه می  400شخصی بود و با شمارگان اولیۀ 

د. دو رَبَ) در سی و سومین سال چاپ خود به سر می1981کنون (بیرون آمد، که یعنی مجلۀ مانتلی ریویو ا
به قصد چاپ  کردیم. این کار ابتدا صرفاً "انتشارات مانتلی ریویو"هایی با نام سال بعد شروع به چاپ کتاب

نوشته شده بود، و در  28و هاروي اُکانر 27هاي مطرح مثل آي. اِف. استونهایی بود که توسط نویسندهکتاب
شدند. رسمی مورد تحریم واقع می انتشاراتیِ سرکوبگرانۀ آن زمان، عمالً توسط مؤسساتِ سیاسیِفضاي 

اکنون هم گسترش دادیم تا به چیزي که  اشبعدها عملکرد انتشارات مانتلی ریویو را فراتر از عملکردِ اولیه
شود، زبان انگلیسی شناخته میدر  یهاي بنیانی و مارکسیستکنم عموماً به عنوان ناشر پیشتاز کتابفکر می

بلکه به لحاظ تأسیس شمارگان  یافتمجله نه تنها به لحاظ تعداد مشترکین بسط  این تبدیل شود. همچنین
: در حال حاضر در رم به زبان ایتالیایی، در بارسلونا به زبان است چاپ شدهنیز  دیگر به چند زبان خارجیِ

 شود.چاپ میاسپانیایی، و در آتن به زبان یونانی 

ام. اساساً این کلمه به لئو استفاده کرده "ما"از کلمۀ  ،کنمصحبت می لی ریویوتنماوقتی که از  

کند، اما در جریان گذر زمان تعداد دیگري از نویسندگان مطرح مارکسیست هوبرمان و خودم اشاره می

اقتصاد سیاسیِ بود که کتاب او  29نارتباط تنگاتنگی با این مؤسسه برقرار کردند. یکی از آنها پال بارا

هاي مارکسیستی توسط انتشارات مانتلی ریویو چاپ شد، در ارتقاء و تعمیق ایده 1957، که در سال 30رشد

نیافتگی و تعامل دوجانبۀ آنها نقش مهمی ایفاء کرد. دیگري هَري یافتگی و توسعهدر خصوص توسعه
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، که 32کار و سرمایۀ انحصاريانتلی ریویو شد و کتابش، مدیر نشریۀ م 1967بود، که در سال  31برِیورمن

در انتشارات مانتلی ریویو چاپ شد، نقش مشابهی در خصوص عقاید مارکسیستی نسبت به  1974در سال 
هري مگداف بود  به عهده داشت. و نفر سوم داريري در جوامع پیشرفتۀ سرمایهفرایند کار و ترکیب طبقۀ کا

عصر شد و کتابش،  مانتلی ریویوویراستار  مرگ لئو هوبرمان کمکبعد از  1968که در سال 

د چاپ شد، وسیعاً به عنوان یک اثر استاندار مانتلی ریویودر انتشارات  1969، که در سال 33امپریالیسم

 شود.پساجنگ جهانی دوم شناخته می مریکا در دورةمارکسیستی در خصوص امپریالیسم آ

به  این مکتب شود. اگرمواجه می مانتلی ریویوآدم هر از گاهی با ارجاعاتی به مکتب مارکسیسم  
شود،  رغالب معنی و تفسی اي از عقایدِ برانگیخته و هدایت شده توسط یک یا دو شخصیتِمعنیِ مجموعه

. هر کدام از ننده خواهد بودک دهد، قطعاً گمراهاین معنی را می "مکتب"کنم غالباً واژة گونه که فکر میهمان

 تألیف، از مسیر متفاوت و تحت تأثیر است داشته مانتلی ریویواعضاء گروه که ارتباط نزدیک با نشریۀ 

ند و توجه خاصی که نزد آنها اهمتفاوتی به مارکسیسم رو آورده است. موضوعاتی که براي کار انتخاب کرد
چیزي بیشتر از  "مکتب". اگر، از طرف دیگر، ه استاز تجارب و عالئق خودشان رشد یافت ه استشکل گرفت

این معنی را بدهد که از یکدیگر انتقاد کرده و روي عقاید یعنی گروه معنی ندهد؛  اعضاء هماهنگِ همکاريِ
تمایل در  گیريِ به شکل اند که در کل ثباتِ درونی داشته واند، و جریاناتی از کار ایجاد کردههم اثر گذاشته

اند که خوشایند متفکرین جوان رادیکال و فعالین کمک کرده مارکسیسم نوعی از کلیِ چوبِردرون چا
یافته و هم در مناطق توسعه ، یعنیاست مریکاي شمالی بلکه در مناطق دیگر نیز بودهنه تنها در آ ،سیاسی

اند؛ اگر این همان داده گسترشه نوبۀ خود آن را بسط و و آنها نیز ب –نیافتۀ دنیاي کاپیتالیستی هم توسعه
توانم ندارم و به واقع تنها میبا آن است، در آن صورت هیچ مخالفتی " مکتب" از افراد ست که منظورِچیزي

یک نتیجۀ به حق ادا شده است. اما در اینجا  مانتلی ریویو ضمنیِ نقش و عملکردِ توصیفِ امیدوار باشم که 

 مانتلی ریویوتوان گرفت که دوست دارم به خاطر بسپارید. این واقعیت که یک مکتب ی دیگر هم میمنطق

ست که هیچ نماینده یا بدین معنا ،ام وجود داردبیشتر به همان معناي خاصی که من نشان دادهفقط نامی 
ور قطع، به واسطۀ ها تا حد زیاد، و از جهاتی بطندارد. یقیناً محتویات این سخنرانی سخنگوي موثق

شکل گرفته است؛ اما مسلماً خیال آن ندارم که از  مانتلی ریویومن از امتیاز کار با همکارانم در  برخورداريِ

کدام از آنها خیال حرف زدن از طرف من را به ذهن خود راه گونه که هیچهمان ،طرف آنها حرف بزنم
 دهند.نمی
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شروع شده و  1930قرنی که از اوایل دهۀ  ام، تقریباً نیمزدهیام حرف ماش داشتهاي که در بارهدوره 
هاي . دورة خیزشاست اي در تاریخ بشریت بودهادامه داشته، البته که دورة پرحادثه 1970تا آخر دهۀ 

تفسیر جهان و همچنین تالش براي هدایت تغییرات  هايعمیق در سطح جهانی بوده. و راهجانانه و تغییرات 
به تنگنا افتاده است. مارکسیسم، آنگونه که به حق به عنوان  رویدادهامطلوب در جریان پرشتاب در جهات 

الخصوص به شدت تأثیر علی –شده تغییرات قلمداد می دِ آمیز هم در تفسیر و هم راهبراقدامی جسارت
و گسترش  . از یک طرف، هم به لحاظ تأثیر سیاسی و هم تعداد طرفدارانش به شدت بسطاست پذیرفته

ه است. در آنچه شدتکثر ماش چند برابر شده و هاي داخلیها و نزاعبنديیافته است؛ از طرف دیگر، تقسیم
د رَ بَاکنون در آن به سر میاي را که همخواهم این فرایند را توصیف کرده یا مرحلهآید نمیکه از پی می

بلکه تالش خواهم کرد  –کارهایی بس دشوار و در هر صورت احتماالً نه چندان مفید  –تجزیه و تحلیل کنم 
هاي اي از افکار خودم را در بارة جنبهاي چکیدهبه افکارم سر و سامان داده و تا حد ممکن به طرز هوشمندانه

جایگاه اصلی  مشخص وضعیت فعلیِ مارکسیسم و تعدادي از مضامینی را که در کیهان مارکسیستیِ گفتمان
 ارائه دهم. ،را به خود اختصاص داده

اي از رهنمودها براي استفاده قبل از هر چیز، نه فقط به عنوان نقطۀ عزیمت بلکه به عنوان مجموعه 
نیاز دارم. براي من این نقطۀ به یک مبناي سنجش ها بنديها، و فرمولدر تفسیر و نقد انواع عقاید، تئوري

 یِ تفکر، آنگونه که در تضاد با شیوة متافیزیک د آنچه مارکس و انگلس شیوة دیالکتیکِتوانآغازین فقط می
هاي ها و موفقیتتوسط روشولی نامیدند باشد، که اگر چه به ظاهر ممکن است داراي تضاد باشد، تفکر می

اي در د چند کلمهمدرن به باالترین سطح رشد خود رسیده است. اما قبل از آن که به آن بپردازیم، بای مِوعل
 از معنیِ مارکسیستیِ ماتریالیسم حرف بزنم.خود بارة فهم 

 ،صد صفحۀ اول اثر مشترکشان طور که مطالعۀ سرسريِماتریالیسم براي مارکس و انگلس، همان 

ن این معنیِ آ آلیسم است.باید آشکار سازد، به سادگی روي دیگر سکه و جایگزین ایده 34ایدئولوژي آلمانی

گیرند؛ و انسانیت و جامعه ت میلیه نیستند؛ از انسان و جامعه نشأمستقل یا او ها داراي وجوده ایدهاست ک
، و به حیات باشد وجود داشته انسانی زندگیِ که شاملاجزاء اصلیِ طبیعتی هستند که قبل از حیات (خاکی) 

ح یا ذهن در قبیل ماده در برابر روهایی از خود حتی پس از انقراض بشر ادامه خواهد داد. بنابراین دوگانه
بنیادین  کال و سطوح سازماندهیِ اجزاءپایانِ طبیعت نمود و تجلیِ اَشاند؛ تنوع بیمسئلهبرابر جسم شبهِ 

از  ظاهراًجهان هستند (در واقع اگر چنان اجزاء بنیادینی در کار باشد؛ سؤالی که امروزه بهترین دانشمندان 
هستند اما پاسخ به آن، اگر قرار باشد در آینده پاسخی در راه باشد، به هیچ وجه بر بسیار نامطئن آن وجود 

بین طبیعت و  ،اثر نامطلوب نخواهد گذاشت.) بنابراینمارکسیستی از ماتریالیسم  اعتبار یا ارتباط مفهومِ
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هر شاخه از علم وجود ندارد، و در نتیجه، نه حتی بین علوم طبیتی و علوم اجتماعی.  شکاف الینحلیجامعه 
هاي واقعیت اي از واقعیت را درك کند/ توضیح بدهد؛ اما چون همۀ جنبهخود جنبه هدف باید به عنوان

شود به این نتیجه رسید که هر شاخه از علم باید حداقل تا هاي ویژة خود است، میداراي مسائل و مشخصه
و میزان کسبِ دانشِ معتبر از یک رشته به  یتراح این کهاي شیوه و روالِ کار خودش را ابداع کند، و اندازه

هاي را براي شاخه "علم"دهد که واژة . هر چند، این امر دلیلی بدست نمیاست متفاوترشتۀ دیگر خیلی 
 بکار نبریم. ندترنشدنیشان چموش و رامهایی که موضوعاتتر بکار برده و براي شاخهموفق

اینجا در ی قرار دهیم. و تفکر را مورد بررس یم شیوة دیالکتیکیِتوانتا این حد مِن بابِ مقدمه می 

انگلس، که به نظر من یک  35آنتی دورینگِ نقل قول بیاورم، یکی بلند و یکی کوتاه، از  خواهم دومی

چون خطاب به  ،ست که غالباً مورد غفلت قرار گرفته یا دقیقاً سرکوب شدهشاهکار تفصیلی و تشریحی
کارشناس نوشته شده  36کردة تدهین-خود شده است به جاي آنکه خطاب به نخبگانِ همخاطب عمومی نوشت

 :"همگانی"باشد. اولین نقل قول در فصل اول بخش یکم، با عنوان 

کنیم، اولین تصویري که پیش فکر میتطبیعت، یا تاریخ بشریت، یا فعالیت عقالنی خودمان  وقتی که در بارة
 هجایی که بودانتها از روابط و تعامالت است، که در آن هیچ چیز همان و همانهزارتوي بیگیرد یک مان قرار میروي

بندد. این هستی برمی یابد و رخت ازو هستی می ،ماند، بلکه همه چیز متحرك و متغیر استو هست باقی نمی
، و اولین بار به طور مشخص توسط شتتعلق دافلسفۀ یونان باستان به ساده و ابتدایی، اما ذاتاً درست از دنیا  برداشتِ

مدام  ؛ستتغییر دائمینیست، چون هر چیزي در  در عین حالوس تبیین شده بود: هر چیزي هست و تهراکلی

ها را ، با آنکه به درستی ماهیت کلی تصویر پدیدهاستنباطگردد. اما این و نابود می یابدیابد، مدام وجود میتغییر می
ست؛ و ست ناکافیدهندة این تصویر کلی دهد، در توصیف جزئیاتی که شکلپوشش قرار میبه عنوان یک کل تحت 

تا زمانی که این جزئیات را درك نکنیم، ذهنیت روشنی هم از آن تصویر در تمامیت خود نخواهیم داشت. براي فهم 
بطور جداگانه از لحاظ ماهیت خود و شان جدا کرده و هر کدام را این جزئیات، باید آنها را از پیوند طبیعی یا تاریخی

قرار دهیم. این کار در درجۀ نخست وظیفۀ علوم طبیعی و تحقیقات ویژة خود مورد مدّاقه  روابط علت و معلولیِ
صرفاً فرعی تنزل  یهاي دورة کالسیک، به دالیل بسیار خوبی، تا جایگاههایی از علوم که یونانیشاخه –ست تاریخی

هاي اولیۀ تحقیقاتِ کردند. گامآوري میاین علوم را جمعکار روي دادند؛ چون قبل از هر چیز باید مواد الزم براي 
تر هاي دورة اسکندر برداشته شد، و بعدتر توسط اعراب در قرون وسطی کاملطبیعت ابتدا توسط یونانی در بارة دقیق

گردد، و از آن تاریخ به بعد با سرعت میاقعی به نیمۀ دوم قرن پانزدهم برو شد. هر چند، قدمت علوم طبیعیِ
 اي رو به رشد و ترقی بوده است.فزاینده

فرایندهاي طبیعی گوناگون و اشیاء طبیعی در طبقات معین،  بنديِاجزاء آن، گروه تکتجزیۀ طبیعت به تک
پیکر هاي غولها اوضاع و احوال اولیۀ گاماین –شان ونمطالعۀ آناتومی داخلی اجسام اُرگانیک در اَشکال گوناگ
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مان از طبیعت بوده که در چهارصد سال گذشته برداشته شده است. اما این شیوة تحقیق همچنین عادِت دانش
مشاهدة اشیاء طبیعی و فرایندهاي طبیعی به طور مجزا را براي ما به ارث گذاشته است؛ منفک از کل پیوند گستردة 

شان، بلکه به هنگام مرگ. شان، بلکه در وضعیت سکون؛ نه در زمان حیاتبا هم؛ و بنابراین نه در حین حرکت چیزها
خاص  فکريِو زمانی که، مثل مورد بیکن و الك، این نوع نگاه به چیزها از علوم طبیعی به فلسفه انتقال یافت، به کوته

 .به شیوه متافیزیکی تفکر، دامن زدقرون گذشته، 

تا هر کدام پس از دیگري  اند،از همجدا  ،هاایده ،شانذهنی رتصاویو ي یک دانشمند علوم متافیزیک، چیزها برا
شیوة  .هم یکبار براي همهآن ،لب و ثابت براي بررسی و تحقیقجداي از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند؛ اشیایی صُ

به یک اندازه یک چیز یا وجود دارد، یا وجود ندارد؛ یک چیز  ناپیوستۀ مطلق است... براي او تزِ تفکر او از نوع آنتی
زنند؛ خودش بوده و در آن واحد چیز دیگري باشد. مثبت و منفی بطور مطلق یکدیگر را کنار میغیرممکن است که 

 شیوة تفکرکنند. در نگاه نخست این خشک عمل می تزِعلت و معلول به یک اندازه براي یکدیگر همچون یک آنتی
کند. اما عقل سلیمِ درست و گونه حکم میعقل سلیم این رسد چون شیوة تفکرِممکن به نظر می به غایتبراي ما 

به  برد مورد احترام و ستایش است؛می حسابی، تا زمانی که در محدودة آسوده و راحت چهاردیواري خود به سر
انگیزترین ماجراها رو در رو گذارد با شگفتمحض این که خطر کرده و به عالم فراخناك تحقیقات علمی پا می

متغیر است، مورد بررسی  موضوعِ اي که گسترة آن طبق ماهیتِشود. در اینجا افق شیوة متافیزیک، در حوزهمی
آن مغرضانه،  رسد که فراتر ازاي میهمیشه به محدوده، با این وجود دیر یا زود ستپذیر و چه بسا ضروريتوجیه

گونه است چون با در نظر گرفتن کند. و اینراه خود را گم می نشدنیحلانتزاعی شده و در تضادهاي و محدود، 
هست و نیست شدن آنها را فراموش  ،کند؛ در غور و تفکر به وجود آنهاانداز ارتباط آنها را گم میتک چیزها چشمتک
ها آورد؛ چون درختآنها را به حساب نمیکند حرکت و جنبش کند؛ وقتی در حالت سکون به آنها نگاه میمی

 )27-28المللی، ان. دي، صفحات گذارند جنگل را ببیند (نیویورك: انتشارات بیننمی

(هفت سال بعد از  است گرفته شده 1885گفتار چاپ از پیش آنتی دورینگقول از  دومین نقل

 چاپ اثر بصورت کتاب):

ناشدنِی مرزبندي و تمایزات بین ناپذیر و حلسازش قویًا جزمیِ  ست که همچون خطوططبیق این ... تعارضاتِ 
. این شناخت که این تعارضات و است اش را دادهو متافیزیکی دودتئوریکِ مدرن منش مح به علوم طبیعیِ ،طبقات

ی و ذهن نسبی، و این که از طرف دیگر سختیِ يتمایزات در واقع باید در طبیعت یافته شود، اما فقط با اعتبار
 ص دیالکتیکی طبیعت است (همان جا، تصورجوهر  –مان به طبیعت اِعمال شده شان فقط به واسطۀ ذهنقطعیت

19( 

خودتان مطالعه کنید، در که انگلس را به جاي آن که صرفاً توصیه کنم  من به دو دلیل این متون از
ترین  شدهگرفته در عین حال شاید نادیده ترن وشفافاین متون ام: اوالً، چون بر این باورم که اینجا آورده

دهد؛ و دوماً، هم مارکس و هم انگلس از شیوة بنیانیِ تفکر و فهم دنیا از زاویۀ دید آنها را نشان می اظهاراتِ
اي که انگلس آن همه به برم؛ شیوهحملۀ شیوة متافیزیکی تفکر به مارکسیسمِ امروزي رنج می چون از میزان

است، آنگونه که  تهاجماگر بنا بر مبارزة مؤثر با این  سازد.هاي آن را برمال میحدودیتوضوح ماهیت و م

۱۱ 
 



هر او این کار شدنی نیست بلکه اظمبا آن دست و پنجه نرم کرد، با انتقاد از یک یا چند تا از هم معتقدم باید 
 پذیر است.رکسیسم امکانتوجهی یا انحراف از اعتقادات بنیادي مابا ردیابیِ آن به ریشۀ آن در یک بی

در  "شیوة تولید"مفهوم اگر که  باشدگویی نگزافه چندانکنم فکر می که اجازه بدهید با آنچه
موضوع را براي شما روشن کنم. من  ،سازي بنامیممجموعۀ بزرگ و فزایندة نوشتارهاي مارکسیستی را بُت

تواند زمانی که میاین مفهوم کنم کر میهیچ مخالفتی با این مفهوم به خوديِ خود ندارم؛ در واقع ف
این به زبان انگلس رود مفید هم باشد. الزمۀ این کار تاریخی بکار می به عنوان وسیلۀ پژوهشِ انهطاحتم

در طبیعت "بنا نهاده شده در واقع باید آنها که این مفهوم بر اساس  "تمایزاتی"تشخیص بدهیم که است، ، 
فقط با "اش هستند، اما دهنده آید جامعه و تاریخ از اجزاء تشکیلیادمان می؛ طبیعتی که "یافته شوند

ها داراي اعتبار ها و مکاندر برخی از زمان که ین معنی باشددتواند ب، که در این مورد می"نسبی ياعتبار
ی هستند که نه ها موضوعاتزیاد، در برخی کمتر، و شاید در برخی دیگر اصالً هیچ اعتباري نداشته باشد. این

 شان کرد.توان اثباتبلکه با تحقیق و تجزیه و تحلیلِ عملی می ،مفهوم با متوسل شدن به خودِ

 ايِبوفه شکلاندازي از تاریخ است که شامل شود چشمبه خورد ما داده میغالباً این روزها  اما آنچه
بدون  –بار دیگر به زبان انگلس  –ته، اما هاي تولید است که یقیناً به انواع مختلف ترکیب و ترتیب یافشیوه

 چنین. و "شان به واسطۀ ذهن ما به طبیعت اِعمال شدهذهنی و قطعیت سختیِ"هیچگونه درکی از این که 
 آورد!گاهی اوقات تا چه حد سر از افراط درمی ،سختی و قطعیت کیفیاتِ

 و ارتباط مشابه با جامعه باشند. مشابه هاي تولید همگی در کل داراي ساختارِرسد شیوهبه نظر می
سازند زیربنا یا بنیانی را مینیروهاي تولید و روابط تولید که با هم  شوند:از دو بخش متعامل تشکیل می آنها

، در یک کالم، هر باوردهاساس آن روبناي دولت، قوانین، مذهب، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش و که بر ا
ی ایستا نیستند، یهاي تولید البته که ساختارهاگیرد. شیوهقرار می ،گنجانده نشدهنا زیربآنچه که پیشتر در 

خواهند بفهمند در کنند. خوشبختانه براي همۀ کسانی که میاما به اَشکال دلبخواهی یا اتفاقی نیز تغییر نمی
ولید بطور عادي افتد، آنها همه بیشتر به یک شکل عمل می کنند. زمانی که شیوة تتاریخ چه اتفاقی می

نیروها  گیريِ آید؛ بدین معنا که روابط شکلط تولید انطباق بوجود میکند، بین نیروهاي تولید و روابمیعمل 
رسان توسعۀ بیشتر باشند همچون قیود کنند. اما در جریان زمان، نیروها که به جاي آنکه یاريرا تقویت می

اي از انقالب است که روابط تولید را گیرند. این آغازِ دورهمی یپیشاز روابط  ؛ یعنیکنندو موانع عمل می
ناي جدید، روبنا به همین منوال با زیربشود. با می متحولخودِ شیوة تولید  نو به همراه آ سازدمیمتحول 
 شود.شود، و کل چرخه از نو شروع میمی متحولبیش یا کمتري  سرعتِ
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در اختیار داریم.  ،استمعتبر جهانی براي درك تاریخ و رح کلی طیک ظاهراً در اینجا آنچه را که 
شده است، و رئوس مقتضی براي مداخلۀ بشر جهت حول تنظیم ت خاستگاه، سمت و سو، و جهات منطقیِ

شیوة خاص تولید، کم و یک  گیريِ فرایند، مجزا براي مراحل مجزا در شکل سرعت بخشیدن و هموار کردنِ 
ها هاي زیادي از مارکسیستتعجب ندارد که این شیوة تفکر براي نسل بیش نشان داده شده است. جاي

کنند، قلمداد می عیارتمام همه آن را دورة انقالبیِ اي که تقریباً جذبه داشته است، و این که اکنون، در زمانه

 کنند.وقفه به آن گرایش پیدا میاین چنین بی

! منشأ آن یا نه استمارکسیستی آیا این واقعاً یک شیوة تفکر که و با این حال باید از خود بپرسیم 

نقد اقتصاد گردد؛ به پیشگفتار مختصر در یک جا برمیدر هاي مارکس و انگلس در یک جا و فقط به نوشته

قصد این پیشگفتار بسط دادن یک تئوري علمی نبود بلکه دادن اطالعات به  ).1859مارکس ( 37سیاسیِ 
ش عمدة نوشته شده بود. بخآن نظري بود که کتاب بر اساس ک به درك کتاب و نقطهخوانندگان براي کم
تحقیق خود را بر اقتصاد سیاسی،  هنویسندشد که داد که چگونه بود؛ توضیح می گونهحالاین اطالعات شرح

وقتی "که اي دامن زد "گیري کلینتیجه"گیريِ محتواي اصلیِ کتاب، مترکز کرد. این به نوبۀ خود به شکل
ت کلی بیان ادر آنجا سپس طرحی، که با عبار "که بدست آمد... به عنوان نخ راهنما در مطالعاتم عمل کرد.

ها و روابط تولید، نیروبه  –اي که در باال به آن اشاره شد مربوط است شود که به طرح کلیشده، مطرح می
تردید سپس با تأمالتی در خصوص دو مضمون که بی "کلی گیريِنتیجه"تحوالت انقالبی. و زیربنا و روبنا، 

به پایان  آوَرَداز آنها به عمل نمیچندان حمایتی تاریخچۀ متعاقب ند اما اهدر ذهن مارکس به هم مرتبط بود
د آن پاشد مگر آنکه همه نیروهاي مولّیک نظام اجتماعی هرگز فرونمی") مارکس اعتقاد داشت 1رسد: (می

آید مگر آنکه شرایط د هرگز به وجود نمیو به غایت مولّ ،رشد کرده باشند؛ و روابط جدید نظام تا حد امکان
تولید آسیایی،  در یک طرح وسیع، شیوة )2و ( "جامعۀ قدیمی به بلوغ رسیده باشد. مادي در درون زهدانِ 

جامعه نشان داد. هاي ترقی در نظام اقتصادي توان همچون دورهمدرن را می کهن، فئودالی، و بورژوازيِ 
نیروهاي  همزمانِ  گیريِفرایند اجتماعیِ تولید است...: اما شکل شکل خصمانۀروابط تولیدي بورژوایی آخرین 

با بنابراین،  آورد.بوجود می را براي حل این خصم و دشمنیجامعۀ بورژوایی شرایط مادي  درون زهدانِ  مولدِ 
  "رسد.انسانی به آخر می تاریخیِ جامعۀاین نظام اجتماعی، دوران پیشا 

چند  مورد بررسی قرار دهد، به جاي آنکه صرفاً  بافتت خود و در این پیشگفتار را در کلیّ یاگر آدم
که آنچه مارکس  شودمیشک معلوم اند از متن جدا کند، بیبندي شدهگزاره را که با اصطالحات کلی فرومول

تاریخ. البته، اقتصادِ سیاسی به معنی اقتصاد سیاسیِ  کالً، نه هداري بودسرمایه هزداش حرف میدر باره
 داريمطالعۀ سرمایهاین کرد؛ بنابراین داري بود: مارکس همیشه از این واژه به این معنی استفاده میسرمایه

۳۷ Critique of Political Economy 
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او منجر شد؛ نیروهاي تولید/روابط تولید و طرح  "گیري کلیِ نتیجه"ل دیگري از جامعه که به اشکاَو نه  ،بود
فرضیِ  هاي آن، رشد و توسعۀ آن، و آیندةداري، از قبیل خاستگاهزیربنا/روبنا آشکارا از مطالعۀ او از سرمایه

یابندة تولید  گرفت؛ انقالبی که روابط تولید را دگرگون می ساخت، روابطی که با نیروهاي رشدآن نشأت می
مارکس مطمئن بود انقالب که ي اشاره داشت و هم به آنچه زبورژوا تردید هم به انقالبِ، بیدر تضاد بود
پیش روست. گنجاندن یک جمله و برشمردن اَشکال تولید آسیایی، کهن، فئودالی، و بورژواییِ  پرولتاریاییِ

به منظور تأکید  د: صرفاًبا این تفسیر تضاد ندار "هاي مترقی در نظام اقتصاديِ جامعهدوره"مدرن به عنوان 
. بود جامعه "متضاد"دار سابقه داري بر یک، و از نظرگاه مارکس آخرین وضعیت در اَشکالِبر وضعیت سرمایه

داري را به جوامع اولیه نسبت بدهد قاطعانه با این که او قصد نداشت ساختار و شیوة عملکرد خاص سرمایه

نقد  زمانی که کتابِیعنی ، بود 1850ه درست در طیِ دهۀ این واقعیتِ شناخته شده اثبات شده است ک

) جامعۀ آسیایی را، به زبان تاریخدانِ که مارکس دیدگاه (نادرستِ گرفت،می داشت شکل اقتصاد سیاسی

رونق که ناتوان از تغییر از درون بی یک جامعۀ تغییرناپذیرِ"، به عنوان 38بیپان چاندرا ،مارکسیستِ هندي
توانست همزمان با باور به کارآییِ جهانیِ طرحی که در اتخاذ کرد. چنین دیدگاهی آشکارا نمی ،"است

همچنین مارکس یا انگلس در هیچ جاي دیگري  مطرح شده بود اتخاذ شود. نقد اقتصاد سیاسی پیشگفتارِ
این  ي را نداشتند.دارطرح مطروحه را بسط نداده و یا قصد بکار بردن آن در درك و فهم جوامع پیشاسرمایه

آن هاي بعدي بود، که به دالیل و مقاصد خودشان پیش گرفته بودند و نه به خاطر این که مارکسیست کارِ
 مارکسیستیِ تاریخ بود. منطقیِ تفسیرِ پیامدِیک 

رسیم به این مضمون بازخواهیم گشت. در این بین، بداري بعداً وقتی که به مسئلۀ جوامع پساسرمایه
در  طروحهطرح م خواهم اضافه کنم که به باور من بکارگیريِفقط می تعبیر احتمالی، اب از سوءجهت اجتن
تواند به شناخت و درك سودمند منجر گردد. دلیلِ آن میبه کار گرفته شود داري در سرمایهاگر پیشگفتار 

ز روبنا و قرار دادن منشأ جامعه، تفکیک زیربنا ا اَشکالِ داري، برخالف سایرحت نظام سرمایهاین است که ت
و کنترل نشدة  هدار و محسوس مطابقت دارد، یعنی، خصیصۀ ناخواستتغییر در زیربنا با یک واقعیت ریشه

آوري، و کارگران) و روابط اقتصادِ عمدتاً تولید کنندة کاال. بعالوه، فرق بین نیروهاي تولید (وسایل تولید، فن
مالکیت خصوصی تضمین شده است) حیّ و  د تولید، که توسط سیستمِط مطلق سرمایه بر فراینتولید (تسلّ

حاضر جلوي چشم همه است. و نیازي به دانش عمیق تاریخ اقتصادي نیست تا بفهمیم که تغییرات عظیم 
کس اي از انقالبات تکنولوژیک بوده است. و نیز هیچمجموعه ،زیربنایی که مشخصۀ دورة کاپیتالیستی بوده

ها نیز سرایت عرصه بیش و کم به سرعت به سایرِ ،برخاسته از اقتصاد قصد ندارد انکار کند که این تغییراتِ

۳۸  Bipan Chandra 
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هر آنچه معموالً سازندة زیربنا  ،در یک کالم انین، فلسفه و مذهب، فرهنگ و هنر؛کرده، از قبیل دولت و قو
 گردد.داد میقلم

اختیاري یا  ،کندداري صدق میبدین ترتیب طرح پیشگفتار به هیچ وجه آنگونه که در مورد سرمایه
ست که اي که به هر حال خاستگاه آن است. اما به زعم من این اشتباه بزرگیداريمصنوعی نیست؛ سرمایه
 ةی کنیم. جوهرتبار جهانی دارد تلقّتاریخی که اع ماتریالیسمِ زیربناییِ  "قوانینِ"این طرح را همچون 

کند تولید کند، و باید مصرف مصرف میکه اي باید آنچه را ماتریالیسم تاریخی صرفاً این است که هر جامعه
که با هم آن جامعه را به  شماري دست بزندهاي بیبه فعالیتکند تا خودش را بازتولید کند، زنده بماند، و 

کند. بنابراین تولید به معناي جهانی و منحصر به فرد قابل شناسایی معرفی می تاریخیِ  عنوان یک موجودیتِ
ست، و یک رویکرد علمی براي درك تاریخ باید به این موضوع به عنوان نقطۀ آغاز خود یک مفهوم بنیادي

، اگر نه ها و موانع معدودنگاه کند. بعالوه، آشکار است که امکان تولید در هر زمان و مکان معین محدودیت
    39دهد.قرار می ،قابلیت دستیابی به آن را دارد یک جامعۀ مشخص عمالًکه سر راه آنچه  ،قطعاً سفت و سخت

هر شیوة تولید)  شما،ترجیح  بهکه همواره در هر جامعه (یا  و تحول هاي تغییراما وقتی که به فرایند
، هیچ دلیل شودمی که عمالً نامرئی باشدند اي از اوقات به قدري کُ جریان دارد برسیم، حتی اگر در پاره

شان را از قلمرو تولید، آنگونه که در طرح می وجود ندارد که فرض کنیم منشأ یا نیروي حرکتیماتقدّ

   نوشتند: ایدئولوژي آلمانیانگلس در  گونه که مارکس واند. همانپیشگفتار تجویز شده، گرفته

... روابط  ثمربخشی فعال هستند واردِ  زبه طر یکه به یک شیوة معین ینواقعیت این است که ... افراد معیّ 
گونه رازورزي و حدس و مشاهدة تجربی باید به طور تجربی، و بدون هیچشوند. می یمعین اجتماعی و سیاسیِ 

ویرایش شدة سوم {مسکو: انتشارات  و سیاسی با تولید را آشکار کند (نسخۀ گمان، رابطۀ ساختار اجتماعی
 ، تأکید از نویسنده است)41}، ص 1976پروگرس، 

ساختار تحت عنوان  42، و دِرِك سِیِر41، هاروي رمزي40نبا کتابی که اخیراً فیلیپ کوریگا

انگیز جلب شد. حیرت بنديِفرمولتوجه من به این اند نوشته 43سوسیالیستی و تئوري مارکسیستی

 آورند:گیري درستی به عمل مینویسندگان سرآخر نتیجه

به ویژه فیلسوف فرانسوي لوییس آلتوسر و  –ها باشد که بعضی از مارکسیست ن در تحلیل نهاییتعیّ رسد هستۀ بخردانۀ مفهوماین به نظرم می ۳۹
اند. هر چند، به عقیدة من، جبریتی که گفته شده در آخرین وهله رواج دارد، شان به آن یک جایگاه ممتاز دادهدر روایت ماتریالیسِم تاریخی –پیروانش 

صین دهد است. خطر آنجاست که در دستان متخصدهد و آنچه رخ نمیاز نوع به غایت منفی، و از این رو کم ارزش در توضیح مغایرت بین آنچه رخ می
توضیح که راه تجزیه و تحلیل جدي را به جاي گشودن، تمام و شود؛ یک شبه، معموالً یک فرمول ناچیز میتعیّن در تحلیل نهاییفاقد قوة تشخیص، 

 بندد.کمال می
٤۰  Philip Corrigan 
٤۱  Harvie Ransay 
٤۲ Derek Sayer 
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قابل که  "ارتباط ساختار اجتماعی و سیاسی با تولید"نظریۀ کلیِ  هیچ بر توانستبر این اساس، مارکسیسم نمی

را  ماتقدماي یا باید پاي یک مقولۀ صحه بگذارد. چون هر چنین نظریهباشد، قیاس با مفهوم کالسیک زیربنا/روبنا 

سازد از این ارتباط بطور نهد که ما را ملزم میتعمیم استقرایی را، و مارکس اولی را زمانی کنار میپاي پیش بکشد یا 
انجام  " مجزّا موردِ هر"کند این کار را براي اطمینان حاصل کنیم، و دومی را زمانی که به ما حکم می "تجربی"

 )6، ص 1978بدهیم. (نیویورك: نشر مانتلی ریویو، 

نگاه و طرح پیشگفتار در صورتی که دومی را تفسیر کنیم وجود ندارد؛  البته هیچ تضادي بین این
تاریخ بلکه همچون یک خالصۀ  اي از یک قانون کلیِ ام، نه همچون گزارهگونه که من اینجا انجام دادههمان

ت بگیرد. مثل همۀ داري نشأاز سرمایه زّاجم دموریک از مطالعۀ  تجربیهایی که بطور از یافته مفید
داري سرمایه چوب مفیدي براي مطالعۀ بیشترِر، طبیعتاً بیش از حد ساده شده است: چاهاي مفیدخالصه

دهد. این که مارکس و انگلس کند اما به هیچ وجه یک فرمول استوار و خطاناپذیر بدست نمیفراهم می
خی خودشان اثبات شده است که یهاي تاربه قدر کافی با نوشته ،گونه می فهمیدندخودشان موضوع را این

 گذارد.ش میکم و بیش رد پایی از شیوة معمول زبربنا/روبنا را به معرض نمای

 44،هاي بعد از مرگ مارکس (کنراد اشمیتهاي معروف انگلس به پیروان جوان آلمانی در سالنامه
ها در پاسخ به سؤاالتی ) را باید به همان معنا تفسیر نمود. اکثر این نامه47استارکِنبرگ 46مهرینگ، 45،خبلو

اي را که د؛ سؤاالتی که تمایل بسیار قويدر بارة نقش عامل اقتصادي در ماتریالیسم تاریخی نگاشته شده بو
داد. تمایل به تبدیل ماتریالیسم تاریخی به شکلی از جبرگرایی انعکاس می ،امروزه نیز هنوز پابرجاست

اي هم براي آنکه قصد انکار داشته باشد، نیمچه زمینهاقتصادي. انگلس مخالف این تمایل بود، هر چند، بی
 آن فراهم بود: 

آنچه خودمان بخشاً مقصر هستیم؛ چون نویسندگان جوان گاهی اوقات بر جنبۀ اقتصادي بیشتر از من و مارکس 
ند باید بر آن تأکید اهند. ما در مخالفت با رقباي خود که منکر این اصل عمده بودکنسزاوار آن است تأکید می

عوامل دخیل در این تعامل به حق و  کردیم، و ما همیشه زمان، مکان، یا فرصت آن را نداشتیم که اجازه بدهیممی
کرد و کاربرد عملی، موضوع فرق می دیم، یعنیرسیخ میتاری ی ازحقوق خود برسند. اما وقتی که به مورد ارائۀ بخش

 )1890بیست و یکم سپتامبر  ماند (انگلس به بالخ،جایی براي خطا باقی نمی

ها بدین معناست که عوامل ر این نامههاي انگلس دبنديفرمولاین واقعیت دارد که برخی از 
ست بر گذارد و از این راه گواهیبندي اثر میبه جاي اصل تغییر بر شکل و زمان "تعامل"غیراقتصادي در 

٤۳  Socialist Construction and Marxist Theory 
٤٤  Conrad Schmidt 
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٤٦  Mehring 
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شود این که به جبرگرایی اقتصادي بسیار نزدیک است. اما همچنین می "تعیّن در تحلیل نهایی" دکترینِ 
دال بر این واقعیت قلمداد کرد که انگلس خودش بطور کامل بر گرایش  اينشانه ا را به عنوانهبنديفرمول

اي به بلوخ غلبه نکرده بود. به محض این الذکر از نامهر در متن فوقوذکمبه تأکید اضافی بر عامل اقتصاديِ 
مل عوامل غیراقتصادي را توسط عوا تعیّنِکه به اصل تعامل معترف گردیم، دیگر ممکن نیست قانون کلیِ 
شود که مارکس و انگلس پیشتر میتبدیل اقتصادي نجات دهیم (یا روبنا را توسط زیربنا). به همان مشکلی 

جداگانه ... {از}  مشاهدة تجربی ... در هر موردِ"، تشخیص داده بودند، یعنی ایدئولوژي آلمانیدر اثر خود، 

شان مبناي تجربی بنیاد را که بتوان براياي این احکام کلی "ارتباط ساختار اجتماعی و سیاسی با تولید.
    کند.شمول را منتفی میجهان کند، اما قطعاً قوانین معتبر تاریخیِ منتفی نمی ،نهاد
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 فصل دوم

 داريتضادهاي سرمایه

 

بگویم به  حاالخواهم همین م، و میشو تمرکزمداري ماماً بر موضوع سرمایهخواهم تدر این سخنرانی می
هاي بزرگی رو به جلو برداشته گامدر این حیطه هاي اخیر در سالکه تئوري مارکسیست رسد نظرم می

اشد که اقعیت داشته بوحرف کنواخت فهمیده نشده، و حتی شاید این ها بطور یاست. البته این پیشرفت
ب درسی نامیدشان راه یافته؛ آنها به ندرت به آنچه که شاید بتوان سطح کت ادراکی از گستره و اهمیت

هاي برگزیدة اي از قسمتشود عموماً به ظاهر کم و بیش خالصۀ بسندهمی تدریسسطحی که آنچه 

ه آورد که توان بخوبی ادلّ نیست که الزاماً این کار بد است: می ی. این بدین معناست مارکس کاپیتالِ

 داري در صد سال گذشتهاست. اما سرمایه تالکاپی خودِ قدمه براي ورود به مارکسیسم همیشهبهترین م

اي که مارکس ، و براي تجزیه و تحلیل آن الزم است که به تئورياست وسیعاً تغییر کرده و گسترش یافته
ها و همچنین دانش دیل یابد تا این پیشرفتاي جرح و تعزوده شود و تا اندازهاف هاییتشریح کرده متمم

. قصد من از این سخنرانی و ه شوددردر قرن اخیر انباشته شده، به حساب آوعظیمی که به واسطۀ تحقیقات 
داري در آخرین ربع سرمایه تئوري مارکسیستی در بارة ترسیم رئوس کلیِ در جهتتالش  ،سخنرانیِ بعدي

گفت بس عاجزانه به کوتاهی و ایجاز انجام طور که شومپیتر میقرن بیستم خواهد بود و این کار را همان
 واهم داد.خ

به قصد فروش، نه به قصد استفاده. تمامی  ودشمیتولید که  –کار خیر یا خدمت  –ست کاال چیزي 
 دارياند، اما فقط تحت نظام سرمایهکاال شناخته شدهنوعی از با تولید  –از جوامع اولیه تا امروزي  –جوامع 

داري است که نیروي کار، یعنی توان کارگر شوند؛ و فقط در سرمایهتولید شناخته می با نوع غالبِ است که
ید، نه به طور استثنایی بلکه به طور کلی، به کاال تبدیل شده است. هر چند، اگر کارگران مف براي انجام کارِ 

شخصی  نی چه مصرفِخود بودند، یع مالک وسایل و ابزار الزم براي تولیدِ محصوالت و خدمات براي مصارفِ 
رساندند. در کاريِ خود را براي انجام کار مفید به دیگران به فروش نمی نیرويراي فروش در بازار، و چه ب

هولناك و در واقع تلخ و  اغتشاشست که یک داري داراي این معناي ضمنینتیجه جوهر و اساس سرمایه
است. تولیدکنندگان، به ویژه روستائیان، از ریشه  در ساختارِ روابط اجتماعی رخ داده پیشاپیشدهنده تکان

اند؛ در نتیجه مجبور به فروش نیروي کار خود دهسنتیِ تولید و امرارمعاش جدا افتاکَنده شده و از وسایل 
ها وجود داشته ق این امر، باید طبقۀ دیگري از انسانبراي تحقّ مثل کنند. و ا زنده مانده و تولیداند تشده
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که در فرایند  باشدکافی براي خرید نیروي کار و مواد اولیه  یا سرمایۀ ،سایل تولید و پوللک وباشد که ما
 داري به دنبال دو فرایند تاریخیِ ند. بنابراین، سرمایهکآنها را با هم ترکیب میتولید کاال براي فروش در بازار 

فاقد  طبقۀ کارگرِ  گیريِکلاز یک طرف ش –گذارد بزرگ و کم و بیش همزمان پا به عرصۀ جهان می
 مالکیتِ برقراريِ دارِ مالک (الزمۀ فقدان مالکیتِ طبقۀ اول و همچنین طبقۀ سرمایه ،و از طرف دیگر ،مالکیت

داري به اندازة وجود خودِ سرمایهنظامِ طبقۀ دوم یک وضعیت سرکوبگرانه است که در نتیجه براي هستیِ 
  ی است).داران بدیهی و اساسسرمایه کارگران و

امیدشان. ن "مقدماتیانباشت "ست که مارکس طبقه همان چیزي گیريِشکل قرینۀهاي این فرایند 
اش تشریح و تحلیل کرد، اما این امر نباید این واقعیت را کتمان غربی يکالسیک اروپا او آن را در محیط

هر جا و هر زمان در کند که وقوع آن در آنجا به هیچ وجه یک تجربۀ تاریخیِ منحصر به فرد نبود: 
مورد به البته بوده؛  و به همراهیِ فرایند انباشت مقدماتیداري روي زمین رخ نموده باشد، به دنبال سرمایه

 این کلیدِ ،هاي چشمگیر داشته، اما به لحاظ محتوا همواره یکسان بوده است. از یک منظر مهمورد تفاوتم
 راه تاریخ جهان از قرن شانزدهم به بعد بوده است.

سرمایه فهمیده شود ممکن نیست. این امر امروزه همان قدر خودِ آنکه داري بیهیچ فهمی از سرمایه 
اي داري در مقیاس محلی یا منطقهداشت و همان قدر در مورد سرمایه یشواقعیت دارد که صد سال پ

آنگونه  اشدر اینجا تفصیل مارکس از تئوري .داري در مقیاس ملی یا جهانیمصداق دارد که در مورد سرمایه

 اي هرگز از آنبر است و هیچ تئوريهمواره همچون گذشته معت ارائه شده سرمایهکه در جلد اول کتاب 

 ترین خالصۀ ممکن راضی باشیم.. براي مقاصد فعلی باید به کوتاهاست نگرفته یپیش

محصول (که در  ةسادکنیم از مقایسۀ بین فرایندهاي چرخش تولید به پیروي از مارکس استفاده می 
سایر خود بوده و نیازهاي خود را با مبادلۀ محصوالت در برابر  آن تولیدکنندگان مالک وسایل تولیدِ

داران مالک وسایل کاپیتالیستی (که در آن سرمایه کنند) و تولیدِوضعیت مشابه برآورده می با دکنندگانتولی
مبادله  M رود، آن را با پولِ به بازار می Cتولید هستند). در تولید سادة محصول، تولید کننده با کاالي 

ست تولیدکنندگان ضروري نیازهاي خانوادةبرآورده کردن ا که براي ر Cکند، و در عوض سایر کاالهاي می
نشانگر  Cنشان داد که در آن اولین  C-M-Cشود با فرمول خرد. به صورت نمادین این فرایند را میمی

ست که تولیدکننده در عوض به نشانگر پولی Mعرضه شده به بازار توسط تولیدکننده است،  کاالي خاصِ 
خرد. معلوم است که در ست که او با پول میاز کاالهاي سودمندي �ِ دوم نشانگر انبوهیCآورد، و دست می

غیرمستقیم باشد: تولیدکنندگان  اي، اگر چه رابطهزنیماستفاده حرف میاینجا از یک سیستم تولید براي 
کنند)، اما همگی بطور کنند (یا حداقل هیچ وقت همۀ آنها را استفاده نمیمحصوالت خود را استفاده نمی

 خود بیفزایند. ثروتنه آنکه به  شان است؛ان از تولید رفع نیازهايقصدشیکسان 
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اي که در آن شود؛ جامعهاز بیخ و بن متفاوت میقضیه رسیم داري میوقتی که به نظام سرمایه
دهند مالک هیچ وسیلۀ تولید نیستند، ناتوان از ابتکار عمل و ادارة کار تولید را انجام می که عمالً کسانی

دارانی بفروشند که مالک وسایل تولید خود را به سرمایه حال باید نیروي کارِید هستند، و با اینیند تولفرا
باید جاي خود را به  C-M-Cکنندة فرایند تولید هستند. اکنون فرمول تعیین بوده و از این رو گردانندگانِ 

عمل  دار که ابتکارِسرمایهفرد که این است  ةدنبدهد. این فرمول نشان ده M-C-Mخود، یعنی  "متضادِ "
را  Cدار کاالهاي کند. با این کار، سرمایهکار خودش را آغاز می Mفرایند تولید را در اختیار دارد با پول 

 یِ نهای شوند و به واسطۀ فرایند تولید به محصوالتِکند، که شامل وسایل تولید و نیروي کار میمیخریداري 
پولی  وماند دار میرسد، بار دیگر سرمایهشوند. وقتی که عمل فروش به پایان میآماده براي فروش تبدیل می

داري سرمایه در نظام C-M-C مدارشود. این هر چند بدین معنا نیست که که بدست آورده: مدار بسته می
د رَخَدار میکه سرمایهتولید کاال را کار نیروي  ،داريندارد. تحت نظام سرمایه ربطآن  بهنداشته و یا  وجود

شود و کارگران همچون طبقۀ کارگر تولید می ةشود بلکه در درون خانوادداران تولید نمیتوسط سرمایه
وري را به وري مالک آنند. اما کارگران که فاقد وسایل تولید هستند، قادر نیستند این ارزش بهرهارزش بهره

 محصولِ  مثل نیاز دارند تبدیل کنند. بنابراین آنها مجبورند از آن به عنوان ش و تولیدبراي امرار معا که آنچه
C داران براي کسب پولِ که به سرمایهM فروشند استفاده کنند، و با این کار در عوض سایر محصوالتِ میC 

 C-M-Cک مدار خرند. از این رو این چرخه یببیشتري به همراه دارد  وريِ شان ارزش بهرهرا که براي
محصول است. تفاوت در این  تولید سادة ست که نشانگرِباشد که بطور صوري شبیه به همان مداريمی

کارگران از نیروي کار و وسایل تولید براي تولید کاالهایی استفاده  ،محصول دةجاست که در تولید سا
داري آنها نیروي کار خود را سرمایهنظام رسانند، حال آن که تحت کنند که براي کسب پول به فروش میمی

 فروشند تا پول بدست آورند.داران میمستقیماً به سرمایه

توانند، و در واقع در شرایط معمولی میباشد، اولین و آخرین کلمه  برقرار  C-M-Cمدارِ هر جا که  
این عمل  باشند. دلیل منطقیِ به لحاظ کمّی برابر باشند؛ یعنی، داراي ارزش مبادلۀ یکسان که رود، انتظار می

�ِ انتهایی Cکاال،  سادة ست: براي تولیدکنندگانِ وريست بلکه در ارزش بهرهنیدر قلمرو ارزش مبادله نهفته 
وري مشوّق رفتار آنهاست. �ِ ابتدایی است، و همین افزایش ارزش بهره Cوري بیشتري ازداراي ارزش بهره

هر دو پول هستند؛ به لحاظ کیفی  هاارد. اولین و آخرین کلمهوجود ند M-C-Mچنین عملکردي در موردِ 
به لحاظ کمّی برابر باشند، این  M. یعنی این که اگر هر دو اندوريو براي خود فاقد ارزش بهرهنس بوده اجمت

کند و فرایند تولید به  جداري حاضر نیست پول خرعملیات کالً فاقد دلیل منطقی خواهد بود: هیچ سرمایه
گونه توانیم فرمول را این. بنابراین میهه اندازد تا به همان مقدار پولی برسد که در ابتداي کار داشترا
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یا  ن پول بیشتر،مبیّ MΔ. اینجا + MΔ Mبرابر است با  'Mکه در آن  'M-C-Mبازنویسی کنیم: 
 ) است. Mehrwertطور که مارکس گفته بود، ارزش مازاد (همان

و اینجا او  –آید. جواب مارکس که پیشتر برویم باید بپرسیم این ارزش مازاد از کجا میقبل از این 
پیشگامان آن  48الخصوص دیوید ریکاردواستداللی بود که اقتصاددانان کالسیک، علی خط فکريِ روِدنباله
) که با کردمربوط میاشِ کارگر وسیلۀ امرار مع ارزشِ آن را بهاین بود که ارزش نیروي کار (که او  –بودند 
 يکند و باز با ساعات کارست که کارگر تولید میکمتر از چیزي ،شودگیري میاندازه يکار ساعاتِ
شود. یا، اگر بخواهیم به شکل دیگر بیان کنیم، یعنی این که بخشی از روزِ کاري جایگزین گیري میاندازه

کاري ارزش مازاد را به وجود  که باقیماندة روزِدر حالیکند، شود که کارگر مصرف میارزش چیزي می
صرف کنند تا ارزشی برابر مصرف کاري ده ساعت باشد و کارگران پنج ساعت  آورد. بنابراین اگر روزِ می

خواهند کرد. مارکس اولین  دار تولیدارزش مازاد براي سرمایهشان تولید کنند، آنها به اندازة پنج ساعت روزانه
نامید، و نسبت کار مازاد به کار الزم (در این  "کار مازاد"و دومین پنج ساعت را  "کار الزم"پنج ساعت را 

نامید. توجه  "میزان ارزش مازاد"یا، به زبان اصطالحات ارزشی،  "کشیمیزان بهره"مورد صد در صد) را 
سان بماند، اگر طول روز کاري افزایش یابد، کارگر ارزش مازاد چیزها یکسایر داشته باشید، در صورتی که 

 رود. مارکس اسم این را گذاشت تولیدِ کند و میزان ارزش مازاد باال میدار تولید میبیشتري براي سرمایه
کارگران،  وريِدیگر یکسان بماند، اگر بهره برعکس، و باز به فرض این که هر چیزِ "ارزش مازاد مطلق."

آالت، بازسازماندهیِ فرایند کار، سرعت) و از این راه زمان الزم براي ش بیابد (به واسطۀ ورود ماشینافزای
الزم کاهش خواهد یافت و  اختصاص یافته به کارِ کاري تولید وسیلۀ امرار معاش کاهش بیابد، بخش روزِ 

مازاد باال خواهد رفت. مارکس ن ارزش ازخواهد یافت. در این مورد نیز، میبخش مخصوصِ کار مازاد افزایش 
 نامید. "ارزش مازاد نسبی"این را تولید 

ن ارزش مازاد، ازم که این مفاهیم (ارزش مازاد، میاي گریز بزنم و خاطرنشان سازلحظه اجازه دهید 
اند، چارچوبی در اختیار ارزش کار مشتق شده ارزش مازاد مطلق و نسبی)، که همگی از نظریۀ بنیاديِ

 اقتصاديِ  اي، به روش تئوريِداري را نه همچون یک نظام ایستاي روابط مبادلهار داد تا سرمایهمارکس قر

 داري به عنوانِسرمایه اولیۀتاریخ  آن نگاه کند. به فرایند تاریخیببیند، بلکه به عنوان یک  نئوکالسیک
به آن  يبلکه همچون فرایند ،به این شکل) فقطناشی از بلبشو دیده نشده است (یا  غارت و خشونتِ
؛ رابطۀ ه بودهجهان گذاشت داري پا به عرصۀسرمایه متمایزِ که بدان وسیله روش تولیدِنگریسته شده 
در شکل جدیدي از جامعۀ  یکشکار جایگزین رابطۀ ارباب/رعیت به عنوان رابطۀ اصلیِ بهره–سرمایه/دستمزد

اي از باشد، از این رو توسط میزان پوشیدهالزم/مازاد می طبقاتی. مشخصۀ هر جامعۀ طبقاتی دوگانگیِ کارِ

٤۸  David Ricardo 
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کشی در آن گیرد، که میزان بهرهداري است که شکل ارزش به خود میسرمایه ، اما فقط در نظامکشیبهره

طور که امروزه (آن سود میزانِ  نهسازد. این موضوع، و خودش را به صورت میزان ارزش مازاد نمایان می
ست که مارکس را قادر ساخت به درك سازيها معتقدند)، متغیر سرنوشتاي از مارکسیستظاهرًا عده

 داري نائل شود.اي از تاریخ سرمایهجانانه

کدام مارکس با تقسیم ارزش مازاد به دو بخش (ارزش مازاد مطلق و ارزش مازاد نسبی، هیچ 

، توانست آناتومیِ مبارزات طبقاتی را که از ارزش مازاد حاوي معنی باشد) میزانتوانست بدون مفهوم نمی

اي که وجود عریان جلوي چشم بگذارد؛ پدیده بصورت آغاز در قلب فرایند پیشرفت کاپیتالیستی وجود داشت

که به  ،کاپیتالدر بخش سوم جلد اولِ او اند. آن را علماي اقتصادي نئوکالسیک نادیده گرفته و یا انکار کرده
پرداخت بود که مبارزات تاریخی بر سر طول روز کاري را تجزیه و تحلیل کرد و هنوز ارزش مازاد مطلق می

به شدت جریان داشت و هنوز هم در زمان ما باید در  داري در زمان او در کشورهاي پیشرفتهم سرمایهه
او  ،ستارزش مازاد نسبی که در بارةنیافته بر سر آن جنگید. و در بخش چهارم بسیاري از کشورهاي توسعه
 آالت در آنچه که قطعاً سازماندهی فرایند کار و پیدایش و پیشرفت ماشین به جستجوي سیر تحولیِ

 پرداخت. ،ستبزرگترین شاهکار در کل آثار تاریخ اقتصادي

کنم فکر میه کست از آنچه هاي کاملیورزم: اوالً، چون مثالتأکید می به دو دلیل بر این نکاتمن  
هدایتِ تجزیه و تحلیل واقعیت  ،تئورياین  هدفِ این که  ترین اصول مارکسیسم است، یعنیسییکی از اسا

ت، ساست که در علوم اجتماعی به معنیِ تجزیه و تحلیل تاریخ است. و دوماً، چون ردّیۀ محکمی بر کسانی
ارزش به هیچ وجه به درد تجزیه و  يِ که معتقدند تئوراست  50،و یان استیدمن 49همچون جون رابینسون

باید میزان ارزش مازاد باشد بلکه  نباید خورد، و این که مفهومِ اصلیداري نمیکسی از سرمایهتحلیل مار
حیاتیِ دركِ ساختار درونی و  گشايراهبه باور من، اتخاذ این موضع، به دورانداختن  51.میزان سود باشد

 داري است.تاریخ سرمایه

-M-Cفرمولِ  ایند چرخشیِ کاپیتالیستی که باگردیم به تجزیه و تحلیل فراجازه بدهید بازاکنون  

M' دار دهد: سرمایهزمانی، بگوئیم یک ساله، رخ می مشخصِ ست که در یک دورةایم. این اتفاقینشان داده
رسد. اما این فقط به پایان می 'Mگیرد و در انتهاي سال کارش با مبلغِ را در ابتداي سال به کار می Mپولِ 

٤۹ Joan Robinson 
٥۰  Ian Steedman 

یقینًا مبالغه نیست اگر بگوییم که پروژة تهیۀ یک روایت ماتریالیستی از جوامِع «ترین اظهارنظر این موضع را استیدمن به زبان آورده: صریح ٥۱
منفیِ کلمه که تداوم پایبندي به دومی یک غل و زنجیر در راه  به معناي فقطکاپیتالیستی بستگی دارد به تحلیل مارکس از اندازة ارزش 

}). این آخرین جملۀ کتاب است و 1978: نیو لفت بوکس، (یان استیدمن، مارکس بعد از اسرافا {لندن» ستگیريِ اولیشکل
 کند.بندي میکل پیام کتاب را یکجا جمع

                                                           



کند. بارش را تعطیل نمی و کار ،تک دار در انتهاي چرخۀ تولیديِتحلیل است: سرمایهیک اولین مرحلۀ 
تر از عمرِ آن طوالنی دهد؛ غالباًاي نامعلوم ادامه میدهشرکت به کار خود از یک دوره به دورة بعد و تا آین

در ابتداي سال اول بود  Mداري که داراي سرمایۀ ن شرکت است. سرمایهمالک آ دارِهاي سرمایهعمر نسل
، و الی آخر در سالهاي ""M" ،"M' ،Mشود کند، و این به وقت خود میشروع می 'Mدومین سال را با 

آن است منظور او همین بود. البته  انبساطیِ-مشخصۀ سرمایه، ارزشِ خود گفتمتوالی. وقتی که مارکس می
پایان خود باشد: بسیاري آل توسعۀ بیسرمایه موفق به ادامۀ حیات تا کسب ایده نیست که هر واحدِطور این

شان امانشوند. اما این موضوع بر فشار بیتر یا کارآمدتر بلعیده میشانسمانند یا توسط رقباي خوشناکام می
داري به عنوان سرمایه ، ماهیت اساسیِآنها بیشتر تالش کنند افزاید، و هر چه همۀمی "بیشتر تالشِ "براي 
در نظر بگیریم، او ت به عنوان یک کلیّکه کاپیتالیسم را شود. وقتی تر میجهان رو به گسترش برجستهیک 

لیبرال دوست دارند فکر کنند، یک  طلبانِگونه که برخی از اصالحجایگزین آن، آن گسترش یابد: باید

 عمق یابنده است. زا و بحرانِتشنج وضعیت پایدار با رشدي معادل صفر نیست، بلکه رکودِ

خود به  ایم که فرایند تولید و گردش کاپیتالیستی در مراحل گوناگونِتاکنون فرض را بر این گرفته 
ن قادرند انواع و مقادیر مورد نیاز نیروي کار و داراکه سرمایه : یعنیرودطور هموار و یکنواخت پیش می

شان را با وسایل تولیدشان را بخرند، در خودِ فرایند تولید به هیچ مشکلی برنخورند، و قادرند کاالي تمام شده
یابد. همگی با درجات گوناگون و ها الزاماً تحقق نمیکدام از این فرضخود بفروشند. در عمل هیچ ارزشِ  تمامِ

العاده فوق ايداري خصیصهسرمایه همین واقعیت است که تاریخِ بنا به گردد. هاي گوناگون نقض میاندر زم
ش چرخهایی که فرایند کنیم و به راه درنگي اجازه بدهید لحظه. ایابدمیزده و اغلب بحران زوننامو
 تواند متوقف شده و یا مختل شود نگاهی بیندازیم. می

 و در خصوص وسایل تولید، عموماً تأمین آنها به عهدة ساز کار و وسایل تولید.اول، موجوديِ نیروي  
گنجاند)، یعنی، می "قانون ارزش"کارهاي خودگردانِ خود سیستم است (مارکس آن را تحت مفهوم 

د خو واقعیِ  به ارزشِ راداران سایر سرمایه مورد نیازداران به نفع خود خواهند دید که وسایل تولید سرمایه
تولید کرده و به فروش برسانند. هر چند، استثناهایی هم هست؛ اغلب هم استثناهاي مهم. این امر 

توسط  الزم است کهشده  فرآوريلید مثل مواد خام یا نیمهالخصوص زمانی واقعیت دارد که وسایل توعلی
متفاوتی بدست آید. در چنین شرایطی همیشه  قضاییِ-سیاسی اي با حوزةیک کشور از منطقه دارانِ سرمایه

، البته در پیوند با کشور خریدار کشورِ  دارانِسرمایه هتهدیدِ بالقوة وقفه در تولید وجود دارد و همیشه ب
 است که باشند. آشکار تولید کننده بر منطقۀ مطمئن و پایدار کنترلِ بدنبالدهد تا می ايانگیزه ،خودشان

 ست.اريدتوسعۀ امپریالیستی در دوران سرمایه بخشِي انگیزهاین یکی از نیروها
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شود. نیروي کار توسط تر میرسد، مسائل پیچیدهوقتی که نوبت به تأمین نیروي کار می 
می وجود ندارد که انتظار انطباق شود، و هیچ دلیل ماتقدّارزش تولید نمی قانونِ ن مطابق با احکامِادارسرمایه

 ،استثناء باشدیک با تقاضا را داشته باشیم. بنابراین مداخلۀ حجیم دولتی به جاي آنکه  هعرض سریع یا مؤثرِ 
از اقدامات طراحی شده براي شتاب بخشیدن به  است: داري یک قانون بودهسرمایه تاریخِ  در سرتاسرِ

فته تا تشویق و قراردادي گر در طول دورة واردات برده یا کارگرانِ داريپیشاسرمایه روابطِ فروپاشیِ
به اصطالح میهمان در  آزاد (مثل مورد مهاجرت گستردة کارگرانِ -کارگرانِ مزد سوبسیددهی به مهاجرتِ

یعنی ة غربی، نیمکر به ترکیب قومی و نژاديِ یک نگاه شتابزدهبا اروپاي پس از جنگ جهانی دوم). حتی 
میت عظیم این عوامل در تاریخ مدرن جهانی پی ست تا به اهداري، کافیدوران سرمایه گیريِتقریباً کل شکل

 ببریم.

مطلق و نسبی، قبالً اشاره  دوم، اشکاالت موجود در فرایند تولید. موقع پرداختن به ارزش اضافیِ 
دار بین سرمایه و کار است. فقط باید اضافه کنیم که هاي ریشهایم که فرایند تولید خودش کانون تنشکرده

ها، و هاي علنی در قالب اعتصابات، تعطیلی کارخانجات، تحریمدرگیري منجر بهها به دفعات این تنش
 د.انجامندهاي تولید و چرخش میند که به اخالل در فرایشوخشونت مستقیم می

ارزش تولید  "تحقق یافتن"کرد، گونه که مارکس بیان مییا آن ،نهایتاً، فروشِ کاالهاي تمام شده 
دار براي فروش محصول به ارزش خود نیست. شده در فرایند تولید. اینجا مسئله توانایی فردِ سرمایه

باالتر از ارزش خود و گاهی زیر ارزش به قیمت صول را دار در جریان عادي حوادث گاهی اوقات محسرمایه

 کلیتِ  تواناییِ  ،دهد. مسئلهخودش را نشان می کارکردِ ،گونه است که قانون ارزشخود خواهد فروخت: این

، فرایند چرخش به قادر به این کار باشندشان به ارزش خود است. اگر داران براي فروشِ محصوالتسرمایه
نامند رخ خواهد می "اشباع بازار"کالسیک  ی که اقتصاددانانِاتفاقند، شابواهد کرد؛ اگر نطور هموار عمل خ

طور که از تجارب دیرین شود، و غیره. همانکاري زیاد میکند، بییابد، سود افت میداد: تولید کاهش می
حت نظام کاپیتالیستی ت – ه بودبود که تشخیص داد یطور که مارکس یکی از اولین کسانو همان –دانیم می

 ترِهاي طوالنیهاي کم و بیش منظم و همچنین در دورهدهد، و در چرخهبطور متناوب رخ میاین اتفاق 
 گذارد. خودش را به معرض نمایش می ،هاي ادواري همپوشانی داردرکود که معموالً با سقوط

اي به این موضوعات کرد، اما در هیچ اش نیمچه اشارههاي اقتصاديمارکس مثل بسیاري از نوشته
مند قرار نداد. از این رو، جاي تعجب ندارد که تفاسیر گوناگونی از جا آنها را در معرض تجزیه و تحلیلِ نظام

شد، توسط تئوري او میبدیل به تاحتماالً ماند تا بیشتر تشریح کند اگر زنده می کهتئوري او، یا آنچه 
این تفاسیر گوناگون را مورد وارسی قرار دهم، اما در در اینجا پیروانش ارائه شده است. تالش نخواهم کرد 

مارکس از  کنم بطور طبیعی از تجزیه و تحلیل بنیاديِ هایی تمرکز خواهم کرد که فکر میجنبه عوض بر
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داري که از بهترین مبنا را براي درك اَشکال خاص بحران سرمایهشود و، در عین حال، میسرمایه استخراج 
که شاید به درستی نظریۀ انباشتِ  ستمنظور من چیزيدهد. بدست می ،اي دورة خودمان استهمشخصه

 شود.افراطی نامیده می

 ناپذیرانباشت بخش جدایی ،داران دارنددانیم که بخاطر ماهیت سیستمی که سرمایهما از قبل می
 افراطی و مزمنِ  جاست که چرا و با چه منطقی آنها همچنین تن به انباشتم آنهاست: سؤال اینستسی

افراطی  اندوزانی، یا عمداً سرمایهکننداین نیست که آنها هشیارانه این کار را می پاسخدهند. البته سرمایه می
کنند که براي همۀ آنها نتایج اي عمل مینهبه گو شانوقفه براي ازدیاد سرمایهبی بلکه از روي میلِ  ،هستند

 کند.عمل می  شانحقیقی اي به همراه دارد، و در واقع، بر ضد منافعغیرمنتظره

سرمایه تمایز قائل شویم: یکی از آنها  افراطیِ ی انباشتِبین دو شکل از نمود و تجلّدر اینجا باید 
منظم است که طبق معمول از  چرخۀ کاريِ یک ي هاي طوالنی رکود و کسادي است، حال آنکه دیگردوره

گذرد. اولی همیشه به صورت یک بهبود می مجدداًبهبود، شکوفایی، بحران، رکود اقتصادي، و  مراحل متوالیِ
توان آن را بخش باشد میتاریخی رضایت رویدادهاي برآیندِگرایش و تمایل حضور دارد که، هر چند، اگر 

بوده. شاید آشکارترین نمونه  فعالهاي آغازین قرن نوزدهم به طور مستمر سالخنثی کرد؛ دومی حداقل از 
انگیز با کمترین یا هیچ در دهۀ سی رخ داد؛ یک دهۀ رکود شگفتانباشت  نمود و تجلیِاین دو  از همپوشانیِ

درصد، اما  25تا  15متغیر از  ) در ایاالت متحده و میزان بیکاريِ GNPناخالص ملی ( رشدي در تولیدِ 
، بهبود و 1933، رکود اقتصادي تا 1929(بحران در شود نیز می همچنین شامل یک چرخۀ کاري کاملِ

 ).1939و  1938در  مجدد، و رکود اقتصادي 1937تا  1933بازیابی از 

فرض کنید  افراطی سرمایه است؟ انباشتِ توان گفت که چرخۀ کاري نمود و تجلیِ به چه معنایی می
هر دو  براي محصوالتِ  سرسريشود؛ از وضعیت تقاضاي که اقتصاد دارد وارد مرحلۀ بهبود یا بازیابی می

. بیکاري باالست، کندراست می(تولید کاالهاي مصرفی) سر  2(تولید وسایل تولید) و دپارتمان  1دپارتمانِ 
حرك براي بهبود یا بازیابی نوعاً م. نیروي ستفیسود و بهره پایین است، عرضۀ پول و اعتبار به قدر کا میزان

داران رسد، سرمایهمشخصی می آید. وقتی این وضعیت به نقطۀرکود قبلی بدست می از کاهش موجوديِ
بیشتري استخدام کنند و  ، که یعنی کارگرانِ کنند خود است شروع به بازسازي موجوديِ  الزمکه بینند می

، این روند استوجود مش دهند. چون انبوهی از بیکاران براي استفاده رگست تولید در هر دو دپارتمان را
بالاستفاده  آنکه فشار صعودي روي دستمزدها گذاشته شود ادامه یابد. همین که امکاناتِتواند تا مدتی بیمی

ت باال سرایت کرده و بهره به سرع روزافزون هايِ باالسري به واحدهاي تولیدِآید، هزینهبه حرکت درمی
 رود.می
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از سطح نسبتاً  ايشود. هر گاه فرایند بازیابیافراطی سرمایه وارد ماجرا می جاست که انباشتِاین
رو به  داران بتوانند ارزش اضافیِ گیرد، همیشه این احتمال تئوریک هست که سرمایهپایین سرِ راه قرار 

زن مستمر بین بسط امصرف خود به نحوي که تو تزایدي را تقسیم کنند که بین انباشت سرمایه و باال بردنِ
احتمال نظري فقط از این جهت  آوري شده است. اما اینجمع ،برقرار شود 2و  1هاي و توسعۀ دپارتمان

عمالً به روش کامالً متفاوتی داران سرمایهتحت شرایط بهبود و بازیابی، که است چون این واقعیت را،  جالب
یک . دغدغۀ آنها در وضعیت جدید، و از زاویۀ دید آنها سازدسته و عیان میبه شدت برج ،کنندعمل می
باشد. این کار به یک هاي انفرادي تا بیشترین حد قابل حصول میسرمایه مطلوب، گسترشِوضعیت 

شود. هر تر میالوصول وخیمزند که با افزایش بیشتر بهره و اعتبار سهلدامن می ايشکوفایی انباشت سرمایه
یابد، که یعنی کمتري از تقاضا براي تولید کلی افزایش می سرعتِ با 2دپارتمان  ند، تقاضا براي خروجیِچ

تواند تخصیص یافته است. چنین فرایندي می 1گذاري به دپارتمان توسعه یابندة هیمقدار نامتناسبی از سرما
تقاضاي الزم براي خروجی  1ارتمان اي، گسترش دپبدون وقفه تا مدت مدیدي ادامه یابد چون، تا یک نقطه

آَوَرَد، دو دپارتمان سر بر می ناپایدار بین رشدِ آورد. هر چند، دیر یا زود، یک عدم توازنِخودش را بوجود می
یابد. در این مرحله است که تضادهاي بیشتر شکل کاهش می انباشت سرمایه به تدریج و رونق یا شکوفاییِ

سود را کم  که در یک مرحلۀ مشخص نه تنها میزان سود صعودي میزانها و گیرند، به ویژه، دستمزدمی
کند، فرایند انباشت سرمایه را مختل می استمرار و دوامِ کار کاهد. این کند بلکه از مقدار کل بهره نیز میمی

 آورد.میچرخه را با خود به همراه  اقتصاديِ کند، که به نوبۀ خود مرحلۀ رکودِ وقوع بحران را تسریع می

داران با توانیم بگوییم که سرمایهبیان کنیم، می 'M-C-M اگر اکنون این استدالل را به زبان فرمولِ
میانی  تا کلمۀ رقابت،ناشی از همچنین با فشار  شوند؛بیشتر برانگیخته می براي ثروتِخود  پایانِشتهاي بیا

و ترکیب کلمۀ آخر را که  اندازهآنکه پیامدهاي را که نماد تولید ارزش و ارزش افزوده است گسترش دهند بی

این که این  .قادر به حساب آوردن باشندیا  هبه حساب آورد ،نماد تقاضا براي محصوالت تمام شده است

 شود:ن بعدي دیده میتبه وضوح در میا نه ست ورزي مطابق با طرز فکر مارکس ااستدالل خطِ

ب کاالها ... ارزش افزوده هدفِ فرایند مستقیم تولید است. به محض اینکه مقدار موجود ارزش افزوده در قال پیدایشِ
خته شود. ... باید فرو رسد. کل انبوه کاالهادوم فرایند می ... اکنون نوبت به پردة تولید شده است تحقق یابد، ارزش افزوده

هایی که زیر قیمت تولید است انجام گیرد اگر این کار صورت نگیرد، یا فقط بخشی از آن اجرا شود، یا فقط به قیمت
دار او سودي براي سرمایه نیامده است، اما استثمارِ یی کمتر از استثمارسرِ کارگر بال ،]هاي تعدیل شدهبراي مثال، ارزش[

اي براي او نداشته باشد، یا شاید به معنی از دست رفتن بخش یا کل صالً هیچ ارزش افزودهبه همراه نخواهد داشت. شاید ا
سرمایۀ او باشد. شرایط استثمار مستقیم و شرایط تحقق یافتن ارزش افزوده شبیه به هم نیستند. منطقاً، و همچنین به 

ط نسبِی جامعه است، آخري محدود به رواب اند. اولی فقط محدود به قدرت تولیديواسطۀ زمان و مکان از هم جدا شده
مطلق تعیین  . آخرین قدرتی که اسمش برده شد نه با قدرت تولیديِمصرف جامعه ترخطوط گوناگون تولید و قد
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توزیع، که مصرف حجم عظیمی از  قدرت مصرف مطلق، بلکه با قدرت مصرف وابسته به شرایط خصمانۀ شود و نه بامی
کاهد. قدرت مصرف با گرایش به انباشت سرمایه، حرص و متغیري در محدودة کم و بیش اندك می جمعیت را تا حداقلِ

، جلد هسرمایشود. (آز براي گسترش سرمایه و تولید ارزش افزوده بر یک مقیاس وسیع با محدودیت بیشتري مواجه می

 )286، بخش یکم، ص 15سوم، فصل 

ست به انباشت افراطی که در خودِ ذات سرمایه شیگرایالبته آنچه در اینجا توضیح داده شده، 

شود بستگی دارد به این که چه نهفته است. اما این که آیا این گرایش به چه اَشکالی به واقعیت تبدیل می
انباشت در آن فرایندِ اي که بافت تاریخیبه ست که اينوع ضدگرایشاتی وجود دارد، و این بیشتر مسئله

کنم الزم است بین ا فکر مینفسه به منطق فرایند مربوط باشد. در اینجا آن که فیترد شود ربط داآشکار می
 تمایز قائل شویم. داريرمایهتاریخ س بنديتقسیم مراحل

وجود نیست)  ی(هر چند به هیچ وجه توافق کامل ايها توافقِ کم و بیش کلیدر میان مارکسیست
خ از سه مرحله تشکیل شده است؛ با عناوینی که نسبت به زاویۀ داري تا این تاریسرمایه چۀه تاریخدارد ک

یابد. اولین مرحله، مرحلۀ بازرگانی است که از قرن شانزدهم شروع شده و تا قرن هجدهم ر تغییر میناظ دیدِ
(تولید نامید میتولید یدي  مرحله را دورةنظر فرایند کار و سازمان تولید، مارکس این یابد. از نقطهادامه می

آنگونه که آدام  هاي ماهرانصنایع دستیِ سازمان یافته در کارخانجات با ویژگیِ تقسیم کار به طرز فزاینده

(تولید وسایل  1اسر این دوره دپارتمان تبه توصیف آن پرداخته است). در سر 52ثروت مللاسمیت در 

دتاً در بخش تجارت، کشاورزي، و ناچیز باقی ماند. انباشت عم ،تولید) هم بطور مطلق و هم بطور نسبی
 استخراج معدن رخ داد.

شروع شد در بخش نساجی در قرن هجدهم این مرحله سرآغاز دومین مرحله با انقالب صنعتی بود؛ 
نامید (تولید  "صنعت مدرن"و کالً در قرن نوزدهم به سایر صنایع سرایت کرد و شکوفاییِ آن را مارکس 

 کاپیتالیسم یا لیبرالیسمِ  ). با نگاهی از زوایاي دیگر، به این مرحله دورةدر تقابل با تولید یدي ماشینی
اند. کانون توجه انباشت به سرعت به سمت صنعت تغییر یافت، و به ویژه به سمت افزایش رقابتی نیز گفته

ها، ا، کانالهنقل و ارتباطات (بزرگراه و ، از قبیل نه فقط کارخانجات بلکه زیربناهاي وسیع حمل1دپارتمان 
 ها).ها، تلگرافآهنهاي بخار، راهبنادر، کشتی

دهند، در اواخر قرن نوزدهم با انحصاري به آن می داريِسرمایهعنوان  سومین مرحله، که معموالً
. شودآغاز میسازمان کسب و کار  شکل شرکتیِ مالزم  گسترشِ  ،تمرکز و مرکزیت بخشیدن به سرمایه

بدین معنا که اکنون هر دو دپارتمان به خوبی شکل  ،بودن است "بالغ"ویژگی ساختار اقتصادي این مرحله 
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آوري هاي تولید، و سایر انواع نوعپذیري با تغییرات بازارها، شیوهاند و قادر به گسترش سریع و انطباقگرفته
 د.نباشمی

داري در داري به توسعۀ جغرافیایی مرتبط است. اول بار که سرمایهدیگر تاریخ سرمایه جنبۀ مرتبطِ 
در اکثر نواحی دنیا بسط یافت. اش به شکل بازرگانیفت، در طی سه قرن نخستِ خود گراروپاي غربی ریشه 

نوع گسترش عمدتاً بر  ا بود، اینهاي دور از راه دریمسافت نقل و ارتباطاتِ و اما چون در آن زمان اکثر حمل
هاي غیراروپایی تازه در قرن نوزدهم با اي اثر گذاشت. نفوذ و رخنۀ واقعیِ قارهنواحی ساحلی و جزیره

 .ستتازه بارزترین نمونۀ آن آمریکاي شمالیگیرد؛ آهن شکل میپیدایش راه

مورد تأکید قرار دهم  يدارسرمایهامپرسیونیستی از تاریخ  خواهم با این نظر اجمالیِاي که مینکته
، منحصراً مطلوبِ فرایند انباشت استاین است که مرحلۀ دوم، که در برگیرندة بخش عمدة قرن نوزدهم 

ه بود، رشد از صفر شروع شد عمالًکه ، 1دلیل آن این است که در طی این مرحله بود که دپارتمان  53بود.
به دلیلِ ازدیاد و این  البته رشد کرد؛نیز  2تمان شد. دپارکلی اقتصاد  اي ازکرد و تبدیل به بخش عمده

. بود کار-بیرون از چرخۀ سرمایه حقوق واقعی، و افزایش درآمدهاي سرانۀ کشاورزان و سایر افرادِ ارتقاء شغل،
بود، که یعنی در کل در طی آن دوره بخش عمدة  1کندتر از دپارتمان  2رشد دپارتمان اما، بطور متوسط، 

آمد: به بیان دیگر، وسایل تولید نه تنها باید به از خودِ آن دپارتمان می 1روجیِ دپارتمان تقاضا براي خ
یافت، بلکه باید می یت براي تولیدِ وسایلِ مصرف اختصاصتولید و افزایش ظرف جایگزینیِ وسایل فرسودة

ست که مشخصۀ خودِ کاپیتالیسم نیست شد. این فراینديبیشتر می تولیدِ صرف افزایش ظرفیت تولیدِ وسایلِ
ت. دیر یا یابنده اس بلکه مشخصۀ کاپیتالیسم در یک مرحلۀ خاص رشد و گسترش، یعنی کاپیتالیسمِ بلوغ

 نیازهاي مربوط به جایگزینیِ  به قدر کافی جان گرفته است تا تمامیِ  1که دپارتمان  دسرزود زمانی از راه می
را تأمین کند (گسترة  2آن، منابع گسترش مکفیِ دپارتمان  ولید را برآورده سازد، و عالوه بریل فرسودة توسا

غیرنظامی و هم  محصوالتِ هم کنندگانِ د تا دولتها را به عنوان مصرفیابتعمیم بقدري تواند و باید آن می
اما در دوران ما هر  ی بوداهمیتبی سئلۀدر قرن نوزدهم نسبتاً م اي کهپدیده نظامی در بر بگیرد؛محصوالت 

 54است. مایۀ نگرانی شدهآن 

اي گیريِ تفکر او نقش مهمی داشت. به این موضوع در ضمیمه) و در شکل1818-1883گرفت (اي بود که حیات مارکس را در بر میدوره همچنین ٥۳
 که مربوط به این فصل است در خصوص قانون میل به کاهشِ میزان بهره بازخواهیم گشت.

کند و طالب اي که از سطح پایین رشد اقتصادي کار خود را شروع میبلکه هر جامعهداري نیست این فراینِد رسیدن به بلوغ منحصر به سرمایه البته ٥٤
آمیز، در رشد و توسعۀ اتحاد جماهیر شده و حتی اغراقتوانیم به وضوح شاهد آن، اگر چه به شکل اصالحصنعتی شدن است، باید متحمل آن شود. می

اند، و تازه همین اواخر است ها به تولید وسایل تولید اولویت دادهاشیم. از همان زمان همۀ برنامهساله در اواخر دهۀ بیست بهاي پنجشوروي از آغاز طرح
روي توان به گمانم به درستی استدالل آورد که شوروي در تقلید از مدل کاپیتالیستی زیادهاند. میکه به سمت تولید کاالهاي مصرفی تغییر مسیر داده

 کرد.کاست، با استانداردهاي خود نتایج بهتري کسب میریزي کرده بود میخود برنامه 1شدي که براي دپارتمانِ کرده و اگر از سرعت میزان ر

                                                           



کند، یعنی در طی را تجربه می 2تري از دپارتمان المدت سریعرشد طویل 1دپارتمان  تا زمانی که
چرخۀ  از آن نوع که در مرحلۀ شکوفاییِ 1دپارتمان  دورة فرایند بلوغ، یک جهش ناگهانی در میزان رشدِ

در تناسب بین دو دپارتمان گردد. در طی  پایدارثباتیِ منجر به یک بیکه الزم نیست  ،دهدخ میاقتصادي ر
توان کم و بیش به میاست، و  2حادتر از دپارتمان  1نوسانات چرخه معموالً رکود و کسادي در دپارتمان 

سیدن به بلوغ به آخر فرایندِ راما وقتی که  بین دو دپارتمان برقرار کرد.مجدداً اي را تناسب شایستهسرعت 
رسد، می 2اساسًا به نقطۀ وابستگی به مناسبتِ آن با رشد دپارتمان  1رشد پایدار دپارتمانِ  رسد و میزانمی

داران بر تالش براي افزایش سرمایۀ خود (قدرت شود. اگر سرمایهدر آن زمان موضوع خیلی متفاوت می
اي که مارکس شیوهدهد (این قدرت مصرف به مصرفِ جامعه اجازه می ترجامعه) سریعتر از آنچه قد تولیديِ 

تراکمِ  نتیجۀ کار ،اصرار بورزند است)محدود  ،الذکر تشریح کرده استفوق کتاب 36در نقل قول صفحۀ 
انباشت کم  یابد و سرعت فرایندِسود کاهش می اهد بود. با رشد ظرفیت مازاد، میزانظرفیت مازاد خو

در اقتصادي که با این اتفاق شود. که یک تناسب پایدار بین دو دپارتمان مجدداً برقرار مییشود تا جایمی
تسخیر  هاي جدید (جنگ،افتد. در غیبت محركمی ،خود کار کند ظرفیتِ به طرز چشمگیري کمتر از توانِ 

خواهد یافت: در منطق رونقی دوام  بیآوري یا تولید)، این وضعیتهاي مهم فنهاي جدید، نوآوريسرزمین
 ش دامن بزند.ربازتولید چیزي وجود ندارد تا اقتصاد را از مرکزیت کنار زده و به دورة جدیدي از گست فرایندِ

ها از موجودي این بدین معنی نیست که در طی دورة رکود فراز و نشیبی نیست. به ویژه نوساناتِ
نرمال مدام رخ خواهد داد و در انبساط و  کاريِهاي تر مطرح شد در ارتباط با علت چرخهنوعی که پیش

رونق است، بی سیِ  بخشی از توضیح نوسانات در طی دهۀ هاي کلی انعکاس خواهد یافت. این حداقلانقباض
در تفسیر تجارب تاریخیِ که که باال در بارة آن نظر دادم. در آنِ واحد، همیشه باید در خاطر داشته باشیم 

 شان.کلی گنجاند توان در یک تجزیه و تحلیل تئوریکِ لت دارند که نمیعینی عوامل زیادي دخا

-خود یواحدهاي انفرادي و هم به صورت کلی، ارزش بلم که سرمایه، هم در قااقبالً تأکید کرده
هم رفته، میزان بسط و گسترش آن محدود به مقدار ارزش مازاد تولید شده،  است. البته، روي انبساطی

ي اتواند ورکه می ايموجود براي انباشت است. اما این امر در مورد واحدهاي انفرادي ارزشِتحقق یافته، و 
بسط توسط ارکس ماین محدوده با جذب یا ادغام با سایر واحدهاي موجود گسترش یابد صادق نیست. 

. این دو فرایند "تمرکز سرمایه"نامید؛ بسط توسط جذب یا ادغام را  "تجمع سرمایه"درونی را  انباشتِ
از نوع اقتصاد رقیب،  شمارِ کنند تا اقتصاد را از یکی از واحدهاي کوچک و بییکدیگرند؛ با هم کار می مکملِ

پیکر انحصاري، هاي غولبدیل کند به یکی از بنگاهنوشت، ترا می سرمایه داشت زمانی که مارکسرایج در 

هاي جلدهاي دوم و سوم را در دهۀ بعد از مرگ مارکس نوشتهکه وقتی که انگلس دست از نوع اقتصادي
شد. مارکس اولین اقتصاددانی بود که این فرایند را که زد و در می ااش پیدکرد داشت سروکلهویرایش می
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هاي آن را در و تئوریزه کرد: او به وضوح ریشه هتشخیص داد رسید،اهمیت اي از درجهآنچنان به قرن بعد 
و از طرف دیگر، در  ه با واحدهاي کوچک از یک طرف دید؛واحدهاي بزرگ در مقایس سوددهیِ بیشترِ 

ها براي انبوه سرمایه آوريِعام معروف بود) براي جمع به شرکت سهامیِ زمانآن در شکل بنگاهی ( ظرفیتِ
 داران بود.تک سرمایهها، که خارج از توان تکآهنهایی از قبیل راهپروژه

انحصاري گذاشت؛ نشان  داريِ اي در تجزیه و تحلیل سرمایهالعادهبدعت فوق با این حساب مارکس
اش است. نخستین نسل از پیروان داري در مرحلۀ رقابتیناپذیر سرمایهداد که آن چگونه و چرا پیامد اجتناب

گونه که عنوان کار گذاري کردند. هیلفردینگ، همانالخصوص هیلفردینگ و لنین، بر این بنیان پایهاو، علی
هاي هاي مالی را بررسی کرد و بر رابطه بین پیشرفتد، جنبهده) نشان میDas Finanzlapitalبزرگ او (

مالی را به -هاي سیاسی و فرهنگی تأکید ورزید. لنین قانون سرمایۀ انحصاريها در عرصهاقتصادي و گرایش
جهان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که به جنگ جهانی اول و انقالب  هاي تاریخیِ پیشرفت

ساختار و کارکرد  مجدد رادیکالِ سازيِمرتبط کرد؛ و با این کار، در را به روي مفهوم ،روسیه منجر شد
کاپیتالیسم به عنوان یک سیستم جهانیِ متشکل و متعارض با همِ یک مشت کشورهاي امپریالیستیِ به 

توسعه  یۀالحمامستعمرات، و کشورهاي تحت به مراتب بیشتري از مستعمرات، نیمه غایت پیشرفته و تعدادِ 
کم در غرب (در بارة ژاپن نیافته گشود. اما بعد سرعت پیشرفت در امتداد این خطوط کاهش یافت و، دست

قامت سر به فلک کشیدة لنین  ،بزنم)، عمالً متوقف شد. به گمانم، بخشی از دلیل آنرا حرف این توانم نمی
شد که در بارة هر چیز که حرف لمداد میکسی ق به عنوان اي آن دورههبود که براي بسیاري از مارکسیست

هایش حجّت بود. حتی مهمتر از آن پردة سیاه سنّت خشک بود که پیامد جانبیِ دورة استالین و زد حرفمی
اي، بعد از لنین کشید. به هر دلیل و بهانهاي بود که به همه جا سرك میآن انبوه استفسار نابهنجار علمی

متفاوت و تحت  المللیِ کامالًو تازه بعد از جنگ جهانی دوم، در وضعیت بین اي بوجود آمد؛وقفۀ طوالنی
هاي زنجیر امپریالیستی بود که پیشرفت از سر گرفته ترین حلقهمحركِ موج جدید فعالیت انقالبی در ضعیف

 شد.

گ خالقانه در دورة پساجن رنسانسِ مارکسیسمِدورة تجزیه و تحلیل بود اگر به خالی از لطف نمی
توان در اینجا به عهده گرفت. تا را نمی هطلبانپرواضح است که کاري چنین جاه اماپرداختیم، جهانی دوم می

ست که به خالصه کردن چیزي بالفصل من صرفاً انحصاري در میان است، هدفِ  داريِکه مسئلۀ سرمایهجایی
و تمرکز در تولید، تحقق، و خاص است؛ یعنی، تأثیر تجمع  هاي عمده در یک حیطۀعم من پیشرفتز
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داري به عنوان یک نظم جهانی مربوط به ساختار و کارکرد سرمایه هاي دیگرِ انباشت ارزش افزوده. جنبه
 55موضوع بحث سخنرانیِ بعديِ من خواهد بود.

کند؛ بدیهی فرض می رقابت را در میان بسیاري از واحدهاي سرمایه ،ارزش کارکردِ معمولیِ قانونِ
تأثیر مهمی بر قیمت فروش  که کند کوچکتر از آن استهر کدام در ارتباط با بازاري که در آن عمل می

دارانی که ۀ محصول بهتر با بهاي کمتر است. سرمایهیطی، راه بقاء و بسط و توسعه ارایبگذارد. در چنین شرا
همان که کند دیگران را ترغیب میهمین امر  برند که، هر چند،از سود اضافی بهره می ،شوندق میموف

کمتر ارزش  . با بهاء متوسطِکند)داران جدیدي را به آن صنعت جذب میجریان را دنبال کنند (و/یا سرمایه
گرایش ارزش و قیمت تعادل جدید بین ، و با افزایش تولید قیمت هم به سمت یک کندافت میمحصول 
زمانی که، بهاي متوسط  شودعمل میوارد قیمت و ارزش  کند. رقابت هم براي برابرسازيِ پیدا میکاهنده 

یابد، و باعث افزایش در قیمت و بهرة اولی و ثابت مانده باشد، تقاضا براي محصول افزایش یا کاهش می
هاي فرعی کنار کنندهنعت جذب شده یا تولیدشود. سپس سرمایۀ جدید به این صکاهش در مورد دومی می

سطۀ سازوکار جاست که اصالحات و تعدیالت به واشوند تا تعادل جدید برقرار گردد. نکته اینزده می
تولیدکنندگان بوجود  ، که با اقدام آنیِ دپذیرجا میزان سود و بهره هم) انجام مینوسانات قیمت (از همین

یریافته توسط عرضه و تقاضا. این استدالل در حمایت از تئوري ارزش، البته، تغی آید بلکه با شرایطِنمی
مارکس نبود: جزء الینفک اقتصاد سیاسیِ کالسیک بود که قدمت آن به آدام اسمیت و حتی پیشتر  مختصِ 

 گردد.از آن برمی

خیلی  گانتک تولیدکنندتجمع/تمرکز، این تصور که تک فرایندِ  معین در آشکارسازيِ در یک نقطۀ
شان بکنند توجیه خود را از دست قابل مالحظه بر قیمت محصوالت گذاريِ کوچکتر از آنند که اقدام به اثر

سیسم بصورت یک کل  فتد که با هم بر عملکردِ بیایی از اقتصاد هاین اتفاق در بخشکه دهد. وقتی می
 اش شده است.وارد مرحلۀ انحصاري داري از مرحلۀ رقابتی، سرمایهدبیاباستیال 

الزاماً کل مقادیر ارزش و ارزش  "،رقابت انحصارگرانه"، به پسند شماوجود گستردة انحصار، یا، 
و به  اثر گذاشتهتر نفع صنایع انحصاريبازتوزیعِ ارزش افزوده به بر دهد، اما افزودة تولید شده را تغییر نمی

که به معنایی که  ستيهایی از اقتصاد، البته، حتی بیشتر به زیانِ بخشکمتر انحصاري شده، و انِ صنایعِ زی
انحصارسازي، ارزش افزودة  شرويِ فرایندِیست که با پمانند. این بدین معنیباقی می یرقابت ،توضیح داده شد

شود. هر ها استفاده میها و هم غیرمارکسیستکنم چون به طور گسترده هم توسط مارکسیسترا استفاده می "داري انحصاريسرمایه"اصطالح  من ٥٥
ها را، که معناي روزمرة ست که انحصار به معناي دقیِق یک فروشنده جاي درگیري و مبارزه میان تعدادي از فروشندهچند، معنیِ ضمنی آن این نی

رحم است که در قدر خشن و بیکم هماندهد بلکه دستاست، گرفته. به این معنا، رقابت نه تنها همچنان به حیات خود ادامه می "رقابت"اصطالح 
هاي رقابت است. به این موضوع در ضمیمۀ دوم این فصل با شرح و تفصیل بیشتري پرداخته شده ها و پیامدعوض شده شیوهزمان مارکس بود. آنچه 

 است. 

                                                           



کتر بیشتر و بیشتري به سمت خزانۀ واحدهاي بزرگترِ سرمایه و کمتر و کمتر به سمت خزانۀ واحدهاي کوچ
یابد. و چون یک واحد بزرگ سرمایه قادر خواهد بود نسبتاً سرمایۀ بیشتري از یک واحد کوچکتر جریان می

جا همچنین جمع کند، در نتیجه هر چه میزان انحصار بزرگتر باشد، توان اقتصاد براي انباشت، و از همین
 تر خواهد بود.یشافراطی، ب براي انباشتِ

برد، او همچنین نحصار نه تنها توان انباشت سرمایه را باال میاما این همۀ مطلب نیست. ا
ترِ مطلب، انحصارهاي بزرگ کند. براي بیان عینیگذاري را مسدود میهاي جذاب براي سرمایهجیوخر

مایلند خیلی سودمند باشند، بنابراین، قادر به انباشت سریع باشند، حال آنکه در عین حال ترس از این دارند 
شان در هاي انحصارگرانهگذاريِ افراطی بازار خود را تخریب کنند. بعالوه، براي حفاظت از جایگاهیهبا سرما

ایجاد و مثالً، با  –تراشند شان برآید میبرابر بیگانگانی که بازار آنها را تسخیر کند هر مانعی که از دست
در قبال  به سرعت براي تالفی دتوانه میه کتولیديِ بالاستفاد اي از ظرفیتِمالحظهبرقراري حاشیۀ قابل

 .کار گرفته شودناخواسته به  واردینِتازه

 طور که قبالً که همان ،کند تا تضادهاي فرایند انباشت رابا این حساب انحصار به دو شکل عمل می
برد، و، از تشدید کند: از یک طرف، سرعت بالقوة انباشت را باال می ،باشدمی 'M-C-M ذاتیِ فرمولِ  ایمدیده

د محدود تواند به آن سمت جریان یابهاي سودرسان را که ارزش افزودة انباشته شده میطرف دیگر، خروجی
در هر  بعد از مدتی فزاینده و خودِ این تأکیدورزيِ  ست.بر گرایش به انباشت افراطی کند. نتیجه تأکیدمی

پیشروِ سرمایه، یک فرایند مستمر است،  رکزسازيِمزمان و هر مکانی که انحصارسازي، به ویژه از طریق مت
طور که از ابتداي قرن حاضر (قرن بیستم) در اروپاي غربی و ایاالت متحده بوده ؛ همانمیل به افزایش دارد

توسعه نیافته و  دارِورهاي سرمایه، اگر نه همۀ، کش(و من معتقدم همچنین در ژاپن و در واقع اکثرِاست 
 بوده). ،همچنین توسعه یافته نیز

به  رقابتی داريِسرمایه و استحالۀ سرمایه تجمع و تمرکزِ خواهم این بحثِ به غایت مختصرِمی
که ماهیتاً از جنس حدس و گمان  بندي کنم که به نظرم، علیرغم آنجمع نکتۀ دیگرانحصاري را با چند 

جهانی و بسط و گسترش احتمالیِ آن در آیندة  داريِچشمگیري با وضعیت فعلیِ نظام سرمایه، به طرز است
 کند.نزدیک ربط پیدا می

در حقیقت موضوع بحث من  ".داري خودِ سرمایه استتولید سرمایه مانع واقعیِ"مارکس نوشته بود 
ترکیبی از  –کند. آنقدر که رکودِ تورمی این بوده که سرمایۀ انحصاري آن مانع را حتی بزرگتر و هولناکتر می

 وضعیت عاديِ  به –برداري از توان تولیدي باال رفتن بیکاري، و سطح به شدت پایینِ بهره رشدِ کُند،

اند، دلیل را نباید در که عمالً به این وضعیت نرسیده آن جاا شده است. تتبدیل  کاپیتالیستی هاياقتصاد
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اي که در نهایت پیچیده، بلکه در محیط تاریخیِ بییافتداري جستجو کرده و یا نظام سرمایه منطق درونیِ 
ناشده، یا فقط بخشاً حل شدة  د. به همین دلیل، مشکالت نظريِ حلرَ آوَآن عمل کرده و اثراتش را بوجود می

 ةقومهار از شود که گاهاً اي مربوط میو محیط تاریخی مشکالتداري آنقدر که به تأثیر متقابل بین رمایهس
به عمالً کند که فرایند انباشت انگیزه ایجاد می يناچیز و گاهاً به قدر داردبرمیداري انبساطیِ سرمایه بشدت

که خودِ مارکس با چنان  یدرونی، قالبی براي تجزیه و تحلیل شود، چندان به آن منطقِ تدریج متوقف می
 شود.مربوط نمی ،موفقیتی تشریح کرده بود

پذیر است است یا نه، نه اثبات "درست"اش داري در مرحلۀ انحصاريکه این نوع نگاه به سرمایهاین
راي تجزیه و تحلیل تاریخ ناپذیر. در عوض سوال جالب توجه این است که آیا رویکرد سودمندي بنه اثبات

ایاالت  رويدهد یا نه. و اینجا، به گمانم، جواب به روشنی مثبت است. وقتی که قرن بیستم بدست می
 سرآمدِ شناسم و هم چون در ادوار اخیر کشورِ میهم به خاطر اینکه آن را خوب  –شویم متحده متمرکز می

من  –براي مارکس داشت  مکه بریتانیا در قرن نوزده درداري بوده است، همان نقشی را براي ما داسرمایه
بزرگِ ادوار اخیر را در  سه اپیزودِجز این که د که واقعاً هیچ راه دیگري نداریم خواهم ورزیاستدالل این گونه 

، جوشش 1930سالهاي اي ِنجانیم: رکود تورمیِ یک دههانداز و تصویر یکپارچه و معنادار بگیک چشم
نسبتاً بالوقفه از اواخر دهۀ  یک چهارم قرن بسط و توسعۀبمدت هاي جنگ جهانی دوم، و الباورنکردنیِ س

، استپایدار  تورمیِ  بازگشت به آنچه ظاهراً آغاز دورة جدیدي از رکودِ که به، 1970تا اوایل دهۀ  1940
 منجر شده است.

 در خواهم داشت. در پایان ون هاي زیادي براي زدحرفآخر  این دورة ام در بارةدر سخنرانی بعدي
توجه شما را به اهمیت عظیم، و به گمانم اغلب مغفولِ تجربۀ  خواهم صرفاً گیري این سخنرانی، مینتیجه

 1945و  1940هاي زمان جنگ جلب کنم. تولید ناخالص ملیِ ایاالت متحده به معناي واقعیِ کلمه بین سال
هاي ین گروهرورتدرصد رشد کرد و این درست در زمانی بود که یازده میلیون مرد و زن در بهره 75تا حدود 

خودِ سرمایه  کاپیتالیستی که ثمرة شدند. چرا؟ چون مانع تولیدِ ند به نیروهاي مسلح ملحق میسنی داشت
جدیدي کشف شده یا ایجاد شده  چشمگیرِ شد. این نبود که یک توان تولیديِبود داشت موقتاً برداشته می

نامحدودي براي تولید  این بود که بازارموضوع حیّ و حاضر وجود داشت. صرفاً  تمام مدت ،باشد: این توان
رفت به آن پاسخ آنها انتظار می داران درست آنطور که ازدار به طور ناگهانی گشوده شد و سرمایهسرمایه
 دادند.

ت است، دیر یا زود مجبور به نظرم در این نکته درسی هست که همۀ ما، که منظورم از آن کل بشریّ
اند که نیروهاي مولّدِ بوجود آمده توسط همیشه بر این باور بودهها به یاد گرفتن آن خواهیم شد. مارکسیست

، اگر براي رفع نیازهاي معقول انسانی بکار بروند، که فقر را از بین ندداري به قدر کافی قدرتمند هستسرمایه
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و  تردید عجوالنهبرده و یک جامعۀ انبوه و سرشار از نعمات بوجود آورند. صد سال قبل چنین ادعاهایی بی
داري این ادعاها مبتنی بر حقیقتی قابل اثبات بود. اما امروزه در کشورهاي پیشرفتۀ سرمایهمیشتابزده 

 دهیِ بدست آمده در طی جنگ جهانی دوم در ایاالت متحده، البته با یک جهت باشد. تداوم میزان تولیدِمی
تاریخاً کوتاه براي  تخریب، در یک دورة وسایلِ نیازها به جاي تکثیرِ د به سمت برآورده ساختنِمجدّ مناسبِ

کرد. و اگر یک وضعیت مشابه در سایر کشورهاي کشور کفایت می انبوه براي مردمِ  ماديِ  ایجاد یک زندگیِ 
نیافته در بکار رفته در آنجا آزادانه براي کشورهاي در حال حاضر توسعه داشت و دانشِپیشرفته وجود می

یافت. (من از مالحظات ارتقاء میتراز تا یک سطحِ همدر طی چند نسل بود، سراسر دنیا دسترس می
هاي معقول و حتی حلکشم، اما بر این باورم که این نوع مشکالت در قبال راهشناختی خودم را کنار میبوم

د سو با صرفه براي انسان تسلیم می شدند اگر تولید حقیقتاً در جهت رفع نیازها بجاي به حداکثر رساندنِ
 )شد.هدایت می

ها و ترین رؤیاي سوسیالیستدهم که آنچه شاید قدیمیطور خاتمه میهایم را اینحرف
ماست، اکنون از هر زمان دیگر با  دسترسمندانه براي همه در شرافت که زندگیِهاست، اینکمونیست

وشایند، باعث شده تا این ها و تجارب ناخاستحکام بیشتر ریشه در گذشته دارد. البته، بسیاري از دلسردي
متأسفانه، درست در زمانی که باید کامالً برعکس  –از دست بدهد  ،اش را که زمانی بس شگرف بودرؤیا جذبه

 آن بکنیم. دادن بهدمیده و از نو خودمان را وقف تحقق  ايباشد. شاید زمان آن رسیده به آن رؤیا نیروي تازه
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 پیوست اول

 به افت میزان سود گرایشقانون 

به افت میزان  گرایشقانون "، متشکل از حدود شصت صفحه، به آنچه مارکس سرمایهبخش سوم جلد سومِ 

کرد، در پیشگفتارِ نامید، اختصاص یافته است. فردریک انگلس، که کتاب را براي چاپ آماده میمی "سود
 سردبیر خود نوشته بود:

بسیاري از  ، و آن هم بسیار ناقص بود. شروعنویس اولیهبه جز یک پیشبراي جلد سوم هیچ چیز آماده نبود  
 یِ حتی از شیوة نگارش بود، یانوشته شده مشروح و پر طول و تفصیل  بسیار ايماهرانه به طرزالقاعده، ها، علیقسمت

شد، نکات انحرافیِ تر میتر و ناقصهایش سردستی، تجزیه و تحلیلیرفتبرخوردار بود: اما جلوتر که می یعیب و نقصبی
هاي بعدي در مبحث خالی گیريشان براي تصمیممناسب خورد که جاگذاريِفرعی به چشم می بیشتري در موضوعاتِ

ه شدگنجانده جا بالفاصله هماناي اندیشهشد که به محض سر بر آوردن تر میتر و پیچیدهمانده بود، جمالت طوالنی
 ند.بود

و تفسیر مطالب از جلد سوم  مستندسازيبا داشتن این پس زمینه، آدم باید طبیعتاً در خصوص نحوة 
هایی ست، اما ابهامات و مغایرتهاي درخشان بسیاريگیر و نگرشهاي چشمبنديمحتاط باشد. حاوي فرمول

و مورد مطالعه قرار گیرد. آثار مارکس و مطابق با درك خود از شیوه و نیّات ا هم دارد. باید در فضاي کلی
گوناگون، چه بسا در مواقعی بسیار  هاها نسبت به آناینها، به ناچار، مسائلی انتزاعی هستند که دیدگاه

 ت مطالعه گردد.آید باید با این ذهنیّنظراتی که از پی میگوناگون، خواهد بود. نقطه

 میزانیر مشخصاً نادرست از این قانون خالص شویم. آدم سافشرّ برخی از ت از اما در ابتدا الزم است

همین که  –گیرد و سود (یا ارزش افزودة) موجود براي انباشت اشتباه می مقدارسود را با کاهش در  نزولی
داري قانون تشریحِ سقوطِ نهاییِ سرمایهاین گیرد که منظور مارکس از می نتیجه –منطق پذیرفته شد  فرضِ 

جلد سوم  تواند از متون متعددي، نه فقط از بخش سومِاست. آدم می اشتباهسادگی همین ن به است. اما ای
ر را ابطال کند. شاید گویاترین نقل قول از متن زیر یفسو این تمثال بیاورد ، مرتبط است موضوعکه به این 

 باشد:

به استخدام  لق تعداد کارگرانِسود، ممکن است با افزایش مط میزانبینیم که ... برخالف کاهش تدریجیِ می
جذب شده، افزایش مطلق  توسطِ آن، افزایش مطلقِ انبوهِ کار مازادِ ایجاد شده سرمایه، افزایش مطلق کارِ در آمدة

 در اینجا صحبت از حاصله از ارزش افزودة تولید شده، و در نتیجه افزایش مطلق انبوه سود تولید شده مواجه شویم.

. (سرمایه، جلد هم این طور باشد بایدموقتی،  تی، صرف نظر از نوساناتِاساس تولید کاپیتالیس. بر یستن شاید

 ، تأکید در اصل کتاب است)255، ص سوم، ویراستِ کِر
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یر نادرست این است که از این قانون انتظار یک پیشگویی را داشته باشیم. هر چند، باید فسدومین ت
 "سود میزان کاهشقانون "عنوان آن را بهتر بود ، هي داشتمعلوم باشد که اگر مارکس چنین قصد

جایگاه  را با فصل دیگري با "نظریۀ قانون"برد. و فصلی با عنوانِ را بکار نمی "گرایش"گذاشت؛ کالً کلمۀ می
 گرفت.پی نمی "کنندهعلل خنثی"برابر با عنوان 

یر نادرست این است که منظور مارکس از قانون به عنوان یک نظریه، یا دست کم فسسرآخر، سومین ت
تر است، چون فصل ابل قبولهاست. این در ظاهر امر قها و/یا چرخهبحران نظریۀمبناي یک نظریه، 

 قانون و علل که بعد از فصول مربوط به نظریۀ "،تضادهاي درونیِ قانون روشن کردن"با عنوانِ  ايطوالنی
هاي جنبه ،ناتمام از و تجزیه و تحلیلِ ،توجه به بسیاري از ارجاعاتِ به غایت جالبآید، حاوي کننده میخنثی

دهد که متون مورد باشد. اما یک وارسیِ دقیق نشان میترین پدیدة کل بحث اقتصاد میگوناگون این پیچیده
تگی ندارد، بلکه بیشتر به آنچه معموالً بسبه قانون ل پیشین توضیح داده شد دو فصبحث آن طور که در 

مرتبط است، که همگی کالً مستقل از هر گونه  ،شود یا به نوسانات نظام اعتباریابی نامیده میتحقق تالشکم
ست از آنچه انگلس در نقل قول هاي بسیار خوبیسود وجود دارد. اینها نمونه میزانالمدت ت طویلگرایشا

شان براي مناسب نکات انحرافیِ بیشتر در موضوعات فرعی که جاگذاري"لد سوم، باال از پیشگفتاري براي ج
 نامید.می "هاي بعدي در مبحث خالی ماندهگیريتصمیم

به نظر من دو تا از جالبترین، و  که توانیم به آنچهپس از خالص شدن از شرّ این مقدمات، اکنون می
اگر قصد تشریح سقوط نهاییِ  -1ن قانون است بپردازیم. برانگیزترین سؤاالت مربوط به ایتردید بحثبی

آن در کار نبود، پس چرا مارکس آن گونه عالقمند به این قانون شده بود  ايِهاي دورهداري یا بحرانسرمایه
ي در آن تردیدطور که بود، همان مطمئنچرا او آن همه  -2شد؟ و و چرا آن همه اهمیت براي آن قائل می

بنیاديِ تولیدِ کاپیتالیستی ریشه دارد؟ بیائید به ترتیب به این  هاي این قانون در ماهیتِنیان، که بنیست
 سؤاالت بپردازیم.

باید مسئله را  داد،که چرا مارکس به این قانون اهمیت می موضوع . براي درك ایناهمیت این قانون
در موقعیت زمانی خود او قرار داده و، مخصوصاً، به ارتباط مارکس با اقتصاد سیاسی کالسیک باید توجه ویژه 

، فقط با این تفاوت که دبه رهبريِ ریکاردو، قانون مشابهی داشتن . اقتصاددانان کالسیک،ه باشیمداشت
بلکه به عنوان یک روند ناگزیر، و  گرایشدتر از قانون مارکس بیان شده بود؛ یعنی، نه به عنوان یک منقدرت

این بود که قانون آن  . استداللِه بودبه بار آورد "انگیزعلم غم"اي با عنوان هاي آنها بدنامیاین براي آموزه
رود، توسل جستن به می مارکس توسط انباشت سرمایه به پیش توسعۀ اقتصادي، که مثل موردِ 

اندازد که با بازده فرایندي را به جریان میامر سازد. این هایی با حالصلخیزيِ کمتري را ملزم میسرزمین
تغییر به جا گذاشته و مازاد بی هدایت شده و براي کارگران حقوق واقعیِ ،و قانون مالتوزيِ جمعیت هندکاه
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ممکن  سودکند. داران تقسیم مین زمین و به زیانِ سرمایه(کل محصول منهاي حقوق) را به نفع صاحبا
اي منقبض خواهد شد؛ نه فقط ها و اجاره به طور مهارنشدنید، اما نهایتاً بین حقوقافزایش یاب تا مدتی است

  .اي براي انباشت نداشته باشندداران انگیزهکه سرمایه نزول خواهد کرد ايسود تا نقطه میزانبلکه  ،مقدار کل
رسد، که جان استوارت میل با فصاحت کامل آن را توضیح داده است. فرجامِ کار با وضعیت ثابت از راه می

انگلستان خواهد  مربوط به حفاظت از کشاورزيِ "قوانین غالت"به تعویق انداختنِ روز محشر لغو  تنها راهِ 
به بنابراین تر اجتناب ورزیده خواهد شد. هاي نازلن به زمینشدتوسل مبود، و با این کار تا مدتی از ضرورت 

نوظهور در تالش براي  کالسیک سِالح بزرگی در دست بورژوازيِ لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی، اقتصاد سیاسیِ
 ساالريِ مِلکی بود.تجارت آزاد و تسلط بر اَشراف

هاي کرد، هر چند نه به خاطر منطق آن بلکه به خاطر فرضالبته مارکس کالً این موضوع را رد می
انباشت سرمایه مقدماتیِ آن. براي او انباشت سرمایه نه فقط یک فرایند کمّی بلکه کیفی نیز بود. 

بدین نحو قانون بازده کند و درونی می –و به هزینۀ کار به نفع سرمایه  –هاي علمی و فناورانه را پیشرفت
صرف  کند (که اگر بدرستی فهمیده شود، اصالً یک قانون نیست، بلکه یک حقیقت بدیهیِرا لغو می کاهنده

زد. بدین کنار میبه تحقیر  "هتک حرمت نوع بشر"است). و مارکس نظریۀ جمعیت مالتوزي را به عنوان 
شود، افتد و بناچار متوقف میس میکه از نفدرك کند  داري را نه به عنوان نظامیترتیب او قادر بود سرمایه

دید که داراي مأموریت تاریخی براي چند برابر اشتیاق درونیِ هار مییک ه آن را به عنوان نظامی با کلب
قدرت مولدة نیروي کار انسان است. این هر چند بدین معنا نیست که یک نظام موزون با وسیع کردنِ 
تواند ست مملوّ از تضادهاي ذاتی که نه میکننده است: کامالً برعکس! نظامیتثبیتساز و هاي درونکنترل
میزان سود را به عنوان یک گرایش نزولی از بین ببرد و نه تحت فرمان خود در آوَرَد. و مارکس قانون آنها را 
ر زیر آمده، و که د یندید. متپذیريِ چنین تضادهایی میبه غایت مهم براي سنجش شدت و گریزنا شاخصِ
آن آشنا هستم مورد توجه قرار نگرفته، با  هاي مربوط به قانونی که من به خوبی باکدام از بحثدر هیچ

 کند:موضوع بود، در یک جا جمع می فصاحت آنچه را که به نظرم براي مارکس قلب تپندة

شوند که منجر به سود آور تولید کاپیتالیستی است، و فقط چیزهایی تولید میالزام قدرت ،سود میزان
سود نیز هست. این که امکان ضعیف چنین  میزانشود. از این رو مایۀ وحشت اقتصاددانان انگلیسی بر سر کاهش 

دهد. سرزنش و میگردد درك عمیق او از شرایط تولید کاپیتالیستی را نشان میچیزي موجب نگرانیِ ریکاردو 
، فارغ از "موجودات انسانی"مالمت شکل گرفته بر علیه او، این که او فقط به رشد نیروهاي مولده فارغ از 

سازد. به بار آمدة سرمایه چشم دارد، دقیقًا جایگاه استوار او را خاطرنشان می هايارزشها و هاي انسانفداکاري

ماعی وظیفۀ تاریخی و مزیّت سرمایه است. دقیقًا از همین راه است که اجت گیري و رشد نیروهاي مولدة کارِشکل
کند این واقعیت است کند. آنچه ریکاردو را نگران میبطور ناخودآگاه الزامات عمدة شیوة تولید بهتري را ایجاد می

توسط رشد و  سود، اصل برانگیزندة تولید کاپیتالیستی، فرض بینادین و نیروي محرکۀ انباشت، باید میزانکه 
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تر از این در این موضوع نهفته است، که او با گیريِ خودِ تولید به مخاطره بیفتد.... در واقع چیزي عمیقشکل
نظر اقتصادي به اثبات رسیده است، یعنی، از نقطه کند. در این جا از یک راه کامالًتوجهی آن را احساس میبی

ست، که از دیدگاه خودِ تولید کاپیتالیستی، که داراي مانعییک بورژوا، در محدودة ادارك کاپیتالیستی، 
مطابق با دورة معین و محدود در  تاریخیِ ست، که یک شیوة تولید نیست بلکه فقط یک شیوة تولیدِ نسبی
 )304-5جا.، صفحات گیري و رشد شرایط عمدة تولید است. (همانشکل

هاي این س به آن شدت مطمئن بود که ریشهبراي فهم این نکته که چرا مارک .هاي قانونبنیان

بندي او از قانون را به یاد آوریم. در نظریۀ او گردد، الزم است فرمولقانون به ماهیت تولید کاپیتالیستی بازمی
آید: ) بدست میs( )، و ارزش افزودةv)، سرمایۀ متغیر (c) از حاصل جمع سرمایۀ ثابت (wارزشِ یک کاال (

56s + v + c = w  سود ( میزانpِارزش افزوده به کل سرمایه است، حال آن که میزان ارزش افزوده  ) نسبت
)s' بر  از فرمول ارزش در نظریۀ مارکس که) نسبتِ ارزش افزوده به سرمایۀ متغیر است. یک مفهوم دیگر

ترکیب اُرگانیکِ اي دارد که او آن را نقش برجسته ،نسبتِ سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیراین است که ، آیدمی
 زیر آمده است. ). روابط بینابینیِ این مفاهیم در معادلۀoنامید (سرمایه می

                                          

افزوده و بطور معکوس با ترکیب  سود مستقیماً با میزان ارزشِ میزان شود این طور نتیجه گرفت:آن می که از
شود گفت که در جریان رشد و کند. بنابراین در خصوص این قانون از نو میاُرگانیک سرمایه تغییر می

ارزش افزوده  است نسبتاً با سرعت بیشتري از میزانترکیب اُرگانیکِ سرمایه مایل  ،داريسرمایه گیريِشکل
  باال برود.

نیک در طی نیست. این که هم میزان ارزش افزوده و هم ترکیب اُرگا این البته یک ضرورت منطقی
اما این که چرا  57.پیوستبه حقیقت می چون و چراو بی بود مارکس قطعاً آشکار به گمان ،زمان افزایش بیابد

باید او دست به حدس و گمان دیگري زده باشد دال بر این که ترکیب اُرگانیک نسبتاً با سرعت بیشتري از 
اند این ها تالش کردهیابد به هیچ وجه معلوم نیست. برخی از مارکسیستارزش افزوده افزایش می یزانم

شود؛ سرمایه آالت، که به کاال انتقال داده میسرمایۀ ثابت متشکل است از ارزش منابع مادي، از قبیل استهالك ماشین ٥٦
 گردد؛ و ارزش افزوده حاصل کار افزوده است.ل دستمزد به کارگر پرداخت میمتغیر ارزش نیروي کار است که به شک

گرفت. اما ، یک میزان ثابت ارزش افزوده و یک ترکیب فزایندة اُرگانیک را مفروض می"نظریۀ قانون"مارکس در تشریح  ٥۷
این بود که  سرمایهر هر سه جلدِ اي براي تسهیل ارایۀ منطق بحث نبود. کل مضمون تحلیل او دآشکارا این چیزي جز وسیله

 کشیِ شدیدتر و بیشري از کار توسط سرمایه به همراه دارد، یعنی، میزان فزایندة ارزش افزوده.فرایند انباشت در پیِ خود بهره

                                                           



شود ریاضیاتی، چنین می وار حل کنند. از دیدگاه محضِریاضی-شبه ورزيِمسئله را با نوعی خط استدالل
اگر نسبت سرمایۀ ثابت به استدالل ورزید که هیچ محدودیتی براي افزایش ترکیب اُرگانیک وجود ندارد. 

در مخیلۀ که  یک، یا هر آنچه-به-یک، ده-به-تا دو تواندمی یک شروع شود، واضح است که-به-متغیر در یک
ضروري  باال برود. از طرف دیگر، براي افزایش میزان ارزش افزوده محدودیتی هست: کارِ گنجد،آدمی می

کارگران بر اثر گرسنگی و قحطی خواهد بود. از  نابودي هرگز تا حد صفر تنزل نخواهد یافت، چون به معنی
آنکه افزایش در  حال ،تواند بطور نامحدود افزایش یافتهشود نتیجه گرفت که ترکیب ارگانیک میاین جا می

 !و بس ینکند. هممیزان ارزش افزوده به یک مانع غیرقابل نفوذ برخورد می

تواند به سمت صفر تمایل ر ریاضی. مقدار کار ضروري مینظاین استدالل ابلهانه است، حتی از نقطه
آنکه هرگز به آن برسد (اتوماسیون کامل با فقط یک کارگر براي در حرکت نگه داشتن داشته باشد بی 

همه با بیمۀ بیکاريِ پرداخت شده از ارزش افزوده به زندگی  ستگاه و نظارت بر عملکرد آن، بقیۀ کارگراند
که به معنی این است که هم میزان ارزش افزوده و هم ترکیب ارگانیک (نسبت سرمایۀ خود ادامه دهند)، 

هاي خاص تخیلی جذبه-نهایت متمایل باشد. چنین رؤیاهاي علمیثابت به سرمایۀ متغیر) به سمت بی
. در دنیاي واقعی چنین استمیزان سود به ندرت  نزولیِ خودشان را دارند، اما در ارتباط با قانون گرایش 

دامنۀ تغییر ترکیب ارگانیک احتمال دارد داراي همان درجۀ اهمیتِ میزان ارزش افزوده باشد؛ و مطالعات 
هاي در هاي مفهومی و فقدان دادهپیچیدگیاي که به عمل آمده، در حالی که از هر سو مورد حملۀ آماري

که  هکردخواهیم بفهمیم چرا مارکس فکر میبست. اگر اند که در واقع این گونه ااند، نشان دادهخور بوده
ترکیب ارگانیک نسبتاً با سرعت بیشتري از میزان ارزش افزوده باال خواهد رفت، باید جاي دیگري را بگردیم؛ 

، "کنندهعلل خنثی"بجاي احتماالت فرضی. متن زیر، در ابتداي فصلِ مربوط به  ،باید بزنیم به قلمرو تاریخ
 بر دارد:پاسخ را در 

هاي اگر رشد عظیم نیروهاي مولدة کار را در نظر بگیریم، حتی فقط همین سی سال گذشته را با کل دوره
آالت در معناي سفت و سخت آن را در ثابت، جدا از ماشین قبل مقایسه کنیم؛ اگر به ویژه حجم عظیم سرمایۀ

 ، در آن صورت مشکلی که تاکنون اقتصاددانانِیمبرس به فرایند تولید اجتماعی به عنوان یک کل ونظر بگیریم، 
خود، یعنی، به یک  ، راه براي ضدرا سود کاهندهتوضیح براي میزان  بازاري را به دردسر انداخته، یعنی، پیدا کردنِ

اي در کار باشند کنندهبزرگتر و سریعتر نیست؟ باید تأثیرات خنثی کاهشد: چگونه است که این شوسؤال باز می
گذارد. کند، و فقط خاصیت یک گرایش را براي آن باقی میر این قانون کلی را نقش بر آب کرده و باطل میکه اث

 )272جا.، ص.(همان

اش مقارن بود با موج بلند انقالب بزرگسالی توسط کسی نوشته شده است که زندگیِ این متن
ي بوده (تولید به یدهاي تولید هقرن گذشته هنوز مشخصۀ بارز آن عمدتاً شیودر صنعتی. اقتصادي که 
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نامیدش فرو رفته می 58"وضعیت مدرن"معناي حقیقیِ آن)، که تا خرخره در مرحلۀ انتقال به آنچه مارکس 
اشاره شد قرار گرفته  بالغ به معنایی که در صفحات قبل داريِ سرمایهتبدیل شدن به  بود، و در مسیر ناگزیرِ 

 وسایل تولید در این مرحله از مراحل آغازین مقدماتیِ  تولیدِ 1بود. همان طور که آن جا اشاره شد، دپارتمان 
افزایش عظیم در  ،شد. و البته مکمل آنتبدیل رشد کرد و در اَشکال مهم به بخش تعیین کنندة اقتصاد 

 هکردین شرایطی جاي تعجب ندارد که چرا مارکس فکر میترکیب ارگانیکِ کل سرمایۀ جامعه بود. تحت چن
بلکه این است که چرا این افت با شیب تندتر و سرعت  ،مسئله این نیست که چرا میزان سود باید افت کند

   59بیشتري نیست.

 نزولیِ توان نتیجه گرفت که قانون گرایش ورزي پیشین مورد قبول باشد، بدنبال آن میاگر استدالل
این وقتی که  گردد که ه. اما باید اضافهقرن نوزدهم ریشه داشت داريِ سرمایهمارکس در شرایط  سودِ میزان 
قابلیت پذیرش و اعتبار خود  ،رودبکار می هکامالً بالغی که در قرن بیستم سر بر آورد داريِ سرمایهبراي قانون 

شود فرض کرد که افزایش در ، میماشینیبه تولید  یديدهد. در طی مرحلۀ انتقال از تولید می ترا از دس
تواند در گیرد. همچنین میبرا در بر  هوريِ کار، به عنوان یک قاعدة کلی، ارتقاء ترکیب ارگانیک سرمایبهره

وضعیت مادي به افزایش در میزان ارزش افزوده مرتبط باشد، اما دلیلی نداریم که فرض کنیم دومی باید از 

براي میزان  نزولی گرایشمانی که اوضاع بر همین منوال است، عاقالنه است که از اولی بیشتر باشد؛ و تا ز

داران کند. راه سرمایهسود سخن بگوئیم. اما همین که صنعت به طور کامل مکانیکی شد، وضعیت تغییر می
آالت نیِ ماشینکار (و از همین جا باال بردنِ میزان سود) دیگر عموماً از طریق جایگزی وريِ براي افزایش بهره

ور بهرهآالت و فرایندهاي کمبه جاي کار زنده متصور نیست. شاید به همان اندازه از طریق جایگزینیِ ماشین
و هیچ دلیل خاصی ندارد که فرض کنیم این کار باید  60وري بیشتر باشد.بهره اآالت و فرایندهایی ببا ماشین

 "تولید ارزش افزودة نسبی"). کل بخش چهار، با عنوان "ماشین آالت و صنعت مدرن"، جلد اول، فصل پانزدهم (سرمایه ٥۸
دهد، باید به عنوان مکمل اصلی براي بخش سومِ جلد سوم که به قانون که فصل پانزدهِم آن بیش از دو سومِ آن را تشکیل می

طور ثباتی وجود دارد، همانگرایش نزولِی میزان سود مربوط است، قلمداد شده و مورد مطالعه قرار گیرد. هر جا که تضاد و بی
از آن که مطالبی براي تشکیل جلد بعد ه متِن جلدِ اول باید اولویت داده شود. این جلد که به زعم من همین طور هست، ب

سوم ارائه گردید نوشته شد؛ و، بر خالف مطالب اخیر، مارکس خودش آن را براي چاپ آماده کرده و تا مرحلۀ پخش بر آن 
 نظارت داشت. 

هاي قابل رسد. دادها کاهش همراه بوده ممکن به نظر نمیچنین ادعایی که در طی دورة مورد نظر واقعًا میزان سود ب ٥۹
 اعتمادي در دست نیست که اجازة چنین پاسخی را به ما بدهد.

 "قانونِ حرکتِ"تري از آنچه در توانست به آن جایگاه برجستهمارکس به خوبی از این نوع رفتار کاپیتالیستی آشنا بود، و می ٦۰
 ):"تبدیل ارزش افزوده به سرمایه"( 24یسه کنید با متن زیر از جلد اول، فصل کاپیتالیسم به آن داد، بدهد. مقا

آالت، و غیره، که مصرف هاي کار از قبیل ماشینبخشی از سرمایۀ ثابتِ عملیاتی متشکل است از وسایل و دستگاه
شوند.... طوالنی جایگزین نمی هاي جدید از همان نوع تا مدت بسیارشود، و بنابراین بازتولید نشده یا توسط دستگاهنمی

وقفۀ علم و فناوري وريِ کار، در طیِ مصرف کامل این تجهیزات، افزایش یافته باشد (و بطور مستمر با پیشرفت بیاگر بهره
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چنین فرض کرد که با  شودمی اه باشد. از طرف دیگر، چونبا افزایش یا کاهش ترکیب ارگانیک سرمایه همر

میزان  صعوديِ افزایش میزان ارزش افزوده همراه است، در چنین شرایطی دور از عقل نیست که از گرایش 
 کننده در ذهن) صحبت کنیم.سود (با به خاطر داشتن وجودِ علل خنثی

سود، شاید مفید  میزانِ نزولیایش بندي این بحث مختصر مارکس در خصوص قانون گربراي جمع
دهد که ترکیب ارگانیک طور که موجود است نشان میآماري آن مدركباشد یادآوري کنیم که چنین 

و به قرن بیستم پا گذاشت، اما از آن  افزایش یافتسرمایه طبق حدسیات مارکس در سرتاسر قرن نوزدهم 
لعاتِ معطوف به این موضوع توسط محققین بورژوا زمان به بعد جهت این روند عوض شده است. اکثر مطا

اند. اما تبدیل و بیان کرده یسمهاي خود را به زبان مارکسکه یافته گیريانجام گرفته؛ با این ایراد در نتیجه
انجام گرفته، کار یک اقتصاددان مارکسیست است، و نتایج آن  61حداقل یک تحقیق که توسط جوزف گیلمن

فت، در دهۀ بیست تثبیت ارتقاء یا 1919ایاالت متحده تا سال  ارگانیکِ سرمایه درچشمگیر است: ترکیب 

 رکود بزرگشد، و از آن زمان به بعد تنزل یافت (به غیر از دهۀ سی که این روند به واسطۀ وخامت ناشی از 

دانم می نه مهاي آماري گیلمن مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تا جایی کشیوهامروزه  62از میان رفت).
متفاوت باشد.  مکن بودهایش از اساس میافته ،دبومیانتقادها بر او وارد  کس ادعا نکرده که اگر همۀهیچ
داري سرمایه نیست که ترکیب ارگانیک سرمایه در کشورهاي پیشرفتۀحرف این معناي ضمنیِ این  البته

دور از این ادعا کنم سقوط خواهد کرد. اما فکر می الزاماً اکنون در حال سقوط است یا آن که در آینده حتماً
 رساند که در خصوص ترکیب ارگانیک محتوم بهاي را به اثبات میپردازيانصاف نباشد که بیهودگیِ نظریه

 شود.آغاز میبا حدسیات صعود 

تاریخیِ میزان سود وجود ندارد. اما حتی اگر وجود  گرایشاتاطالعات قابل اعتمادي در بارة 
داد. دلیل آن این اعتباريِ قانون مارکسی بدست نمیسودمندي در خصوص اعتبار یا بی داشت، روشنگريِیم

هاي میزانِ ارزش افزوده و ترکیب ارگانیک سرمایه است که در عمل تغییرات در میزان سود فقط با فعالیت
ثر آنها را در فصلِ مربوط به شود، بلکه عوامل بسیار دیگري هم دخالت دارند. خودِ مارکس اکتعیین نمی

شان بحث نکرده؛ مخصوصاً درجۀ گنجانده بود. اما عوامل دیگري هم هست که او در باره "کنندهعلل خنثی"
ایم. بعضی از این انحصار در اقتصاد در کل و نوع رکود سکوالر که ما در نیم قرن گذشته با آن آشنا شده

گردد. آالت و ابزارآالت قدیمی میها و ماشینهاي جدید جایگزین دستگاهآالت، ابزارآالت و دستگاهرشد یابد)، ماشین
اند بازتولید هاي جزئِی مستمرِّ تجهیزاتی که از قبل بکار گرفته شدهورتري، فارغ از پیشرفتقدیمی به شکل بهره ۀسرمای

 )663، جلد اول، ویراستِ کِر، صفحه کاپیتالشده است. (
٦۱ Joseph Gilman 

و جدول آماري تا  37صفحۀ  ). به ویژه به جدول1958جوزف ام. گیلمن، میزان کاهندة سود (نیویورك: شرکاي کامرون،  ٦۲
 نگاه کنید. 61شدة روبروي صفحۀ 

                                                                                                                                                                                     



واقعیتی که مانع استنتاج روشن و واضح از  اند؛یزان سود مرتبطهم معلول به معوامل هم به عنوان علت و 
  د.وشمی ،هاي دقیق و قابل اعتمادتر از آنچه در اختیار داریمداده
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 دومپیوست 

 رقابت و انحصار

 بندي کرده بود:نگاه کالسیک به رقابت را اینگونه جمع اشاصول اقتصاد سیاسیجان استوارت میل در 

ند رقابت عمالً، در اهکردگویی فکر می توکنند  بیاناي خود را به گونه مقاصد اندمایلاقتصاددانان سیاسی... 
سیاسی  . اگر در نظر بگیریم که اقتصادِقادر است به همۀ تمایالت و گرایشات خود جامۀ عمل بپوشاندهمۀ موارد، 

ها، تا حدودي چنین ادعایی قابل فهم است. تا آنجا که اجاره کند،فقط به واسطۀ اصل رقابت ادعاي علمی بودن می
نمود. فرض کنید رقابت قانون براي آنها اِعمال  توانشود، میواسطۀ رقابت تعیین میها به سودها، دستمزدها، قیمت

طبق آن به آنها نظم و بتوان مومیّت گسترده و دقت علمی بکار بست، که ع اختصاصی آنها باشد، و بتوان اصولِاظر ن
کند: و به عنوان یک علم انتزاعی یا معقول خود تلقی می وظیفۀسامان داد. اقتصاددان سیاسی به حق این کار را 

هاي اول و دوم، کند. (جلدباز این  تواند، کاري بیشو در واقع نمی توان ملزم ساخت،فرضی، اقتصاد سیاسی را نمی
 )301 .}، ص1888کو.، اند ویراست پنجم. {نیویورك: دي. اپلتون 

کند که کند، اما فشارهایی فراهم میقوانین اقتصاد را تعیین نمی محتویاترقابت به عبارت دیگر، 
با ابق مطکنندگان، و غیره) محدود به رفتاري داران، مصرفداران، کارگران، زمینهاي اقتصادي (سرمایهسوژه

کرد. متون زیر که دیگر بیان می ید. دیدگاه مارکس اساساً همین بود، هر چند آن را به شکلناین قوانین  باش

 اند نمونۀ بارز نظرات او در بارة رقابت است:گرفته شده گروندریسهاز 

 بلکه وصی و مجريِ کند، ن خودش را وضع نمیعموماً رقابت، این نیروي محرکۀ اساسیِ اقتصاد بورژوازي، قوانی
، بلکه پیامد کندعمل نمیانیت قوانین اقتصادي انگاشت براي حقّپیشهمچون یک نامحدود  رقابتِبنابراین آنهاست. 

شوند،  دیدهگذارد د، بلکه میکننمی شریحتشکل ظاهريِ تحقق ضرورتِ آنهاست. بنابراین، رقابت این قوانین را  –

 )552 .}، ص1973ارتین نیکوالس، ترجمه. {نیویورك: وینتج، آوَرَد. (ماما آنها را بوجود نمی

فردي تبدیل  اجباري در راستاي سرمایۀ گذارد؛ آنها را به قوانینِرقابت قوانین داخلیِ سرمایه را به اجرا می
 )752بخشد. (ص. کند. به آنها تحقق میکند، اما آنها را ابداع نمیمی

اي دیگر است؛ یعنی، عملکرد واقعی سرمایه به عنوان رابطۀ سرمایه با خودش به عنوان سرمایه رقابتِ آزاد

اولیۀ پیدایش و رشد خود به صورت گرایشات ظاهر  که صرفاً در مراحل تاریخیِ –سرمایه. قوانین درونیِ سرمایه 
تنی بر سرمایه براي اولین بار خودش را شوند؛ تولیدِ مبن مفروض گرفته میوبراي اولین بار به عنوان قان –شود می

گیرد، چون این رشد و در شکل مکفی براي آن فقط تا آنجا و تا آن اندازه که رقابتِ آزاد شکل بگیرد مفروض می
ست که آن و خودش به عنوان فرایندي طِایشر پیدایش آزادِ شیوة تولید مبتنی بر سرمایه است؛ رشد و پیدایش آزادِ

هاي پیدایش و رشد واقعِی سرمایه است. به وسیلۀ شیوه ،کند.... رقابت آزادشرایط را بازتولید می این بطور مستمر
شود؛ مفروض گرفته می انفرادي عنوان ضرورتِ بیرونی براي سرمایۀ آنچه با طبیعتِ سرمایه مطابقت کند به ،آن

٤۳ 
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مبتنی بر سرمایه مفروض گرفته  ة تولیدِآنچه با مفهومِ سرمایه مطابقت کند به عنوان ضرورتِ بیرونی براي شیو
(رقابت کنند اِعمال قدرت می ، و امثال آنها در خاللِ آن بر یکدیگر، بر کاراي که سرمایهشود. وسوسۀ دوجانبهمی

دارایی  واقعیِ ، در عین حال آزادهاست)، پیدایش و رشد رقابت بین سرمایه بین کارگران فقط شکل دیگري از

ت. بیشتر به خاطر این موضوع است که اکثر متفکرین عمیق اقتصادي، از قبیل مثالً ریکاردو، بصورت سرمایه اس

 –بندي کنند گیرند تا قادر باشند قوانین مناسب سرمایه را مطالعه و فرمولمی فرضپیشرقابت آزاد را  غلبۀ مطلقِ

شوند. اما رقابت آزاد شکل مناسب فرایند تولیدِي حاکم بر آن ظاهر می که در عین حال به عنوان گرایشات حیاتیِ
 -651 شود. (صفحاتتر میتر و واضحسرمایه است. هر چه بیشتر جان بگیرد، اَشکال ظهور حرکت و جنبش آن ناب

650( 

قع رقابت یک نقش بسیار مهم، در وا رايب بنابراین مارکس مثل اقتصاددانان کالسیکِ قبل از خود، 
ها، آنچه عالقۀ او را داري بود. اما، باز مثل کالسیکقوانین سرمایه کنندگیِتقویت حیاتی قائل شد، و آن نقشِ 

هاي تحقق یافتن آنها. براي او بدیهی بود که رقابت به جلب کرد خودِ این قوانین بود و نه وسایل و روش
تري هاي نزدیک و نزدیککند تقریبتحمیل میداري تحقق خواهد یافت و قوانینی که رقابت همراه سرمایه

هاي مبسوط در بارة رقابت انداز، نیازي به شرح و بسط. با داشتن این چشمآمدخواهد از آب دربه واقعیت 
 غالباً بود و  جزئیدر خصوص آن موضوع نسبت به موضوعات دیگر اکثراً نبود، و در واقع نظرات مارکس 

تجزیه و تحلیل کارکردهاي درگیرِ پیشین در بارة نقش رقابت بود تا  سندگانِنوی تصورات غلطِ بیشتر درگیرِ 
 63آن.

 هاي تحققِ به جاي روشنه فقط الزم است به خاطر داشته باشیم که تمرکز مارکس  در این خصوص 
گونه سیستم بود، همان "جنبشیِ " داري به خود آن قوانین معطوف بود، بلکه دغدغۀ او قوانینِقوانین سرمایه

توانست . براي او رقابت نمیاستآن را قید کرده  سرمایهچاپ اول جلد اولِ  درآمدِکه او آشکارا در پیش

 و همتاییهاي متعادل گردد و به لحاظ بیتوانست منجر به وضعیتباشد، همچنین نمی "ناب"یا  "کامل"
تازه خیلی بعدها بود که توسط  ،این چنین تخیالت بدهند.تن به تجزیه و تحلیل شان و امثال آن ثبات

جامعۀ  دهی به تاریخ و سرنوشتِسازي به پنهان کردن نقش واقعیِ اقتصاد در شکلکسانی که بیشتر از علنی
اي به چنین القهکس و نه اقتصاددانان کالسیک هیچ عبورژوازي عالقمند بودند وارد علم اقتصاد شد. نه مار

گسیخته بود، ، یک نیروي عنانبراي مارکس نه نداشتند. رقابت براي آنها، و بیشتر از همههاي روشنفکرابازي

، که تحت هدایت سامِزو کوروماي انتسیتو اوهارا براي تحقیقات اجتماعیِ دانشگاه Lexikon zur Politischen Okonomie-Marxجلد اوِل  ٦۳
صفحه است  359(رقابت) اختصاص داده شده است. جداي از پیشگفتارها، ضمایم، و غیره، حاوي  Konkurrenzهوسِی (توکیو) گردآوري شده، کالً به 

متن جداگانه دارد که  176صفحه از متون اصلِی به غایت متنوعِ مارکس گرفته شده است.  180که نصف آن ترجمۀ ژاپنی است، به بیان دیگر، حدود 
اند. و بخش عمدة فضا با متون مربوط به اظهارات مرتبط با رقابت پر شده به جاي آن که شدههر کدام بطور متوسط فقط با یک صفحه از هم جدا 

 است. یازده جلد از آن چاپ شده است، کتاب منبع و مرجع ارزشمندي 1979که تا آخر سال  Marx-Lexikonمستقیماً به موضوع بپردازد. فرهنگ 

                                                           



هاي قابل فهم با دارد و به روشچیزي قابل قیاس با نیروي جاذبه، که اجزاي سیستم را سر جاي خود نگه می
 آنها در تعامل است.

ها مواجه رقابت با بسیاري از موانع و وقفه البته مارکس تشخیص داده بود که در عمل آزاديِ 
کرد که با پیدایش و گسترش داري قلمداد میپیشاسرمایه هاي اَشکال اجتماعیِماندهشود، اما او اینها را تهمی

 را بر اثرسر راهِ رقابت  سر بر آوردن چنین موانعیداري در مرحلۀ فنا و نابودي بودند. او احتمال سرمایه روابط
 قبالً اشاره شد،طور که داري مورد بحث و مدّاقه قرار نداد. و با این حال، هماندِ قوانین خودِ سرمایهعملکر

تجزیه و تحلیل او از تمرکز و تجمع سرمایه و نقش نظام اعتباري در امکان بخشیدن به ایجاد واحدهاي بس 
هم آید، علناً به معنیِ تلویحیِ تغییرات داران گرد سرمایه تکِتوانست توسط تکآنچه می سرمایه از بزرگترِ 

 موجود در شرایط رقابت بود.

کرد و سه جلد از زمانی که مارکس داشت مطلب گردآوري میهاي میانیِ قرن نوزدهم، در سال 

باشد، متشکل از صدها انگلستان، که نمونۀ بارز آن تولید منسوجات می نوشت، صنعت نوعیِ را می سرمایه

د و هر کدام با تمام قوا نعرضه و تقاضا تأثیر بگذار کوچکتر از آن بودند که بر وضعیت کلیِ شد کهبنگاه می
کرد از طریق کاهش هزینۀ تولیدِ خود سود بیشتري کسب کند (یا از ضرر و زیان دوري کند). ال میتقّ

ت، در کنار سایر گیرد. ارزانیِ محصوالمحصوالت صورت می سازيِجنگ رقابتی با ارزان"مارکس نوشته بود 
هاي بزرگ . بنابراین سرمایهبستگی دارد آن نیز به میزان تولید کار، و خودِ  وريِ عواملِ یکسان، به بهره

، بخش دوم). عالوه بر آن، سیستم 25، جلد اول، فصل سرمایه( ".آوَرَدهاي کوچک را از پا در میسرمایه

تبدیل به یک سالح جدید و "شود، به زودي شروع می "رسانِ ناچیزِ انباشت یاري"اعتباري، که بصورت 
ها تغییر ماهیت سرمایه عظیم براي تمرکزِ کار اجتماعیِ و مهیب در جنگ رقابتی شده، و نهایتاً به یک ساز

 جا).(همان "دهدمی

(یعنی انحصارات) بود که مارکس  "هاي سهامیشرکت گیريِشکل"این تغییرات  نفعذيپیامد و  
چندین صفحه در جلد  کردمالکیت و کنترل) اظهارنظر می هایی (مثل جداییِوقتی که در خصوص پدیده

د. نتایجی که این رَتازه خیلی بعدها به آن روي آوَ بنا بود اقتصاد بورژوازي به آن اختصاص داد؛ 27سومِ فصل 
 بندي شده است:د زیر جمعبود در بنتجزیه و تحلیل نشانه گرفته 

، که در تضاِد خودتخریبگرانهشیوة کاپیتالیستیِ تولید در دِل خودِ تولید کاپیتالیستی است؛ یک  این انحاللِ
دهد. با آثار و تأثیراتِ خود ماهیت یک مرحلۀ انتقالی به یک شیوة جدید تولید را نمایش می اًصرفظاهرِ خود 

آورد و بدین وسیله مداخلۀ دولت را به انحصار بوجود می ،هاي خاصر عرصهدهد. دتضادآمیز خود را بروز می
بازان، نگل در شکل مبلغین، سفتهنوع جدیدي از اَ کند؛پول بازتولید می ساالرِي جدیدي ازکشد. اشرافچالش می

ب به وسیلۀ تردستیِ انحصارات، دزدي و تقلّمبردار و ؛ یک سیستم کالً کالهآوردپدید می صوري صرفاً مدیرانِو 

٤٥ 
 



، جلد سوم، سرمایهست. (خصوصی بدون کنترل مالکیت خصوصی ي. تولیدکندخلق می باريِ سهامدارانسفته

 )519، ص. 27ویرایش کِر، فصل 

انگلس دو دهه بعد موقع آماده کردن این مطلب براي چاپ، پیوست طوالنیِ ویراستاتر را اضافه کرد  
هاي صنعتی از وقتی که مارکس مطلب فوق را نوشته، اَشکال جدیدي از شرکت"شد: ه آغاز میگونکه این

اند که اي جز این به بار نیاوردهو نتیجه "سه هستندهاي سهامی درجه دو و اند که نشانگر شرکتبوجود آمده
 چنین "را اعالم کند.مشهود خود  آزاديِ از دیرباز ستودة رقابت به تنگ آمده و مجبور است ورشکستگیِ "

یعنی، انحصاري که  ، بودند؛شناسیمشکل جدید شرکتها، کارتلها و آنچه امروزه به عنوان شرکت هلدینگ می
د. او به عنوان یک نمونه از رَآوَانحصارات است و با این کار آنها را تحت کنترل خود در می سایرِ صاحب سهامِ

که کل "کند در آن زمان تازه تأسیس شده بود اشاره می که "تراستآلکاالي "مورد اخیر به کمپانی یونایتد 
با این کار در این خط، که رقابت یک شرکت گذاشته است.... فقط و فقط  اختیارتولید قلیاي بریتانیا را در 

دهد، در انگلستان جاي خود را به انحصار داده است، و مصادرة آتیِ مبناي کل صنعتِ شیمیایی را تشکیل می
 "ین خط تولیدي توسط کل جامعه، و ملت، به خوبی تأمین شده است.ا

دهد، او و انگلس این هاي مشابه مارکس نشان میطور که این آخرین اظهارنظر و حرفهمان 
 که از مارکس در باال نقل کردند بلکه، در حرفهاییتلقی نمی داريسرمایهتغییرات را حاکی از مرحلۀ جدیدِ 

کردند بزودي تردید فکر میدیدند که بیمی "مرحلۀ انتقال به یک شیوة جدید تولید"ان شد، آن را به عنو
 مرحلۀ تاریخی را به تسخیر خود در خواهد آورد.ثقل مرکز 

برخاسته  یِرقابتو  متغیرتوان گفت که مارکس غافل از شرایط با توجه به همۀ این حرفها، قطعاً نمی 
قوانین "است. با این حال، اگر او در بارة پیامدهاي احتمالیِ این تغییرات براي  انباشتِ سرمایه از خودِ فرایندِ

رسد. براي این کار بالفاصله به ذهن آدم می جیهداري دست به تحقیق نزد، حداقل دو توسرمایه "تحركِ 

اندند و نمای) این تغییرات تازه داشتند رخ می1860(اوایل دهۀ  سرمایهیکی این است که در زمان نگارش 
اندکی در دست بود که بتوان مبناي تجزیه و تحلیل خود قرار داد. و دومین توضیح این است  تجربیِ  مطالبِ

داري به شکل جدید تولید الوقوع از سرمایهقریب یک گذار هاينشانهکه او این تغییرات را اساساً همچون 
 (اکثر انقالبیون مستعدِ  هبین بوددانیم که او بیش از حد خوشدید. اکنون، بعد از بیش از یک قرن، میمی

ي همگی در آیندة دور نهفته گذارچنین  آغازینِنیست که مراحل گونه هستند). این  ايبینیچنین خوش
هاي تاریخی کاپیتالیسم ظهور نکردند، بلکه در بود که آنها اولین بار در کانوند؛ نکته فقط اینجا اشب

داريِ نظام جهانی ظاهر شدند. اما حتی قبل از این که این کمتر توسعه یافتۀ سرمایه کشورهاي پیرامونیِ 
، امریکاي اروپاي غربی شهريِاي در مراکز کالناتفاق بیفتد، تمرکز و تجمع سرمایه با یک سرعت شتابنده

 ت.تاخژاپن پیش به شمالی، و به زودي 
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غیر از آن که براي  ،پیکرغول زیر سلطۀ چند انحصارِ به صنعتی بعد از صنعت دیگر  رفتنِ با  
 آغازینِ رقابت که مشخصۀ مراحلِ عالقمند واضح و مبرهن شود که شرایطِ گرانِارهاقتصاددانان و سایر نظّ

 توانست بیفتد؟ اقتصاددانانِ دیگر چه اتفاق دیگري می ،رادیکال شده است بوده دچار تغییرات داريسرمایه
هاي ، و نوشتهکردند وضعیت جدید حتی قبل از پا گذاشتن به قرن جدید تشریحیِ بورژوا شروع به پرداختنِ

تحت ، که بیشتر 64اعتراضات شکل گرفت. در ایاالت متحده ثورستین وِبلنپسندي از افشاگري و مفصّلِ مردم
شد که او را مارکسیست نامید، اولین دانشمند علوم اجتماعی بود که بصورت نظري تأثیر مارکس بود اما نمی

رودولف )؛ و The Theory of Business Enterprise ،1904 به موضوع بپردازد (در اثر خود
 Dasبکند ( مارکسیستی این کار را علناًنظر اتریشی اولین کسی بود که از نقطه 65هیلفردینگفِ 

Finanzkapital ،1910 امپریالیسم، ). چند سال بعد، لنین که بیشتر متأثر از اثر هیفردینگ بود، اثر خود

) را خلق کرد؛ و از آن زمان به بعد این یک اصلِ 1916(نوشته شده به سال  باالترین مرحلۀ کاپیتالیسم

آخر قرن نوزدهم تمرکز ده است که تا قبل پایان ی، پذیرفته شنظریۀ مارکسیستیِ وسیعاً، اگر نه به طور جهان
اش، که مارکس توجه خود را به آن معطوف کاپیتالیسم از مرحلۀ رقابتی استحالۀا نقطۀ تسرمایه  و تجمعِ 

گوناگون به کاپیتالیسمِ مالی، امپریالیسم، یا کاپیتالیسمِ انحصاري  کرده بود، به مرحلۀ جدیدي که به اَشکالِ
  ود، پیش رفته بود.شاز آن یاد می

وقت به معنیِ هیچ شود، اما تقریباًبا تناوب زیادي تکرار می "انحصار"ها کلمۀ در سرتاسر این نوشته 
 The Theory رود. از این لحاظ توضیحی که وِبلن دررقابت بکار نمی غیبتِاز رقابت یا  پوشیضمنیِ چشم

of Business Enterprise  نها ه آنویسندگانی که ب سایرارائه کرده تقریباً قطعاً مورد تأیید عمالً همۀ
گفت همۀ گرفت. او میاند قرار میاشاره شد و کسانی که در سالهاي بعدي در این سنت کار کرده

امه کند. و در ادمعروف است هدایت می "مدارهزینۀ ترافیک"آهن به تولیدکنندگان را اصلی که در زبانِ راه
 گفت:می

عرضۀ یک کاالي معین یا یک طبقۀ معین از خدمات را  انحصار سفت و سختِ ،معین جایی که یک شرکتِ
 و آهن سرهاي راهبدست گرفته باشد، این اصل به یک شکل غیر مجاز کاربرد دارد که فقط کسانی که با هزینه

حضور دارند،  است، جایی که رقبنیفت و سخت س چندانآورند. اما جایی که انحصار د از آن سر در میدارن ارک
باید به حساب آورده  ة ترافیکدنبه بار آور عاملست که براي تعیین آنجا رقابتی که باید در بگیرد یکی از عواملی

؛ اگر شرکت مورد نظر از ماهیت انحصاريِ کمتري برخوردار بوده یا چنین ماهیتی نداشته باشد، رقابت در شود
اما جاي بسی تردید است که در محدودة صنایع  ترین عامل تبدیل شود.ی ممکن است به جديچنین موردي حت

٦٤  Thorstein Veblen 
٦٥  Rudolf Hilferding 
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در هر میزانی،  66غایب باشد. بالکلکه در آن عنصر انحصار قد علم بکند موفقی  آمیزِمخاطره کسب و کارِ ،مدرن
هایی که بدنبال تداوم دائمِی کسب و کارشان همۀ چنان شرکت اهمیت است. و تالشِتعداد آنها بسیار کم و کم

، 1904شان برآید. (نیویورك: پسران چارلز اسکریبنر، باشند متوجه تثبیت انحصارات است تا آنجا که از دستمی
 )54صفحه 

 حذفرقابتی به انحصاري مورد بحث است، به هیچ وجه  داريِسرمایهبنابراین آنچه در گذار از  

زمانی که هر شرکتی  ،هاي گذشتهدر دوره رقابت است. هايشیوهو  اَشکالرقابت نیست، بلکه تغییر در 
ها و ارتقاء هاي عمدة رقابت کاهش هزینهکرد، سالحبطور انفرادي فقط سهم کوچکی از بازار را تأمین می

. به رقابت همچون دود خود باشبقاء و افزایش س توانست امیدوار بهابزاري میبا چنین شرکت کیفیت بود: 
آنکه بی شدیکه همچنین کوچک بودند و م ،شدباشد نگاه نمیاتخاذ شده اي که از طرف رقباي خاص پدیده

اي بر بازار بگذارند وارد صنعت شده یا از آن جدا شوند. بلکه به رقابت همچون تأثیر قابل مالحظه در کل
کردند. براي دوام و رشد در صنعت، باید بهتر از عملکرد سایر شرکتهاي آن صنعت نگاه می عملکرد کل

) سایر شرکتها بود که ارزش (یا بهاي تولیدِ عملکردِ کردي، چون این متوسطِها عمل میمتوسط سایر شرکت
شدند، به در می یداناز م توسطهاي باالي مهایی با هزینهکرد. شرکتمحصوالت تولید شده را تعیین می

توانست بر بازار تأثیر کدام در کل نمیگرفتند. هیچرونق می توسطهاي کمتر از مهزینه هایی باشرکت
چه به لحاظ قیمت فروش کاالها؛ همه مجبور بودند این شرایط  ،بگذارد، چه به لحاظ محصوالت مورد تقاضا

  را به عنوان مفروضات وضعیت موجود بپذیرند.

بعد از صنعت  یها در صنعتتمرکز و تجمع، این وضعیت تغییر کرد. تعداد شرکت تداوما هر چند، ب 
اي از نیاز اي که هر کدام سهم قابل مالحظهدیگر (هر چند، البته، نه در همۀ صنایع) کاهش یافت تا نقطه

وکالسیک شناسِی اقتصاد نئشد (در اصطالحکرد. تعداد شرکتها هر چه کمتر میبازار را تأمین می
هاي احتمال این که هر کدام از آنها خود را از دیگران به شیوه شوند)،نامیده می "هااُلیگوپولیست"

اصلی براي  شد. مسئلۀ، بیشتر میمتمایز سازد و در نتیجه ابعاد جدیدي به جنگ رقابتی بدهد يچشمگیر
یی از قبیل نام تجاري، تبلیغات و هااز طریق شیوه –یک شرکت کسب جایگاه ویژه در بخشی از بازار بود 

و سپس جنگیدن براي  –خریداران بزرگ، و غیره  ه، الطاف متقابل بفنِ فروشندگیجویانۀ ستیزهسایر اَشکالِ 
اي نبود که سهم خود. در چنین وضعیتی درك یک شرکت از رقابتش به گونه استحکام بخشیدن و گسترشِ

به او  نزدیک ب یک یا شاید دو یا سه شرکتِه آن را از جان، بلکنب آن صنعت در حالت کلی باشدجااز دیگر 

اي است استفاده در اینجا به آن معناي غیر دقیقش که محاوره "انحصار"«وبلن به این نقطه که رسید توضیح زیر را افزود:  ٦٦
انحصارات و شده، نه به آن معناي دقیق کنترل مخصوص عرضه، آن گونه که مثالً توسط آقاي اِلی {نویسندة کتابی با عنوان 

به معناي دقیقش عمالً  "انحصار"برد که فاده قابل اغماض است، چون آقاي اِلی پی می} بکار برده است.... این استهاتراست
 » افتد.اتفاق نمی
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شد. در  ،تر از آنچه که قبالً بودر و اغلب خشنتعلنیتر و دید. به عبارت دیگر، رقابت بس مرئیدر بازار می
بهبود جایگاه  در جهتگیريِ رقابت، شرکتها تمایل شدیدي براي تالش شکل ین شیوةچن آغازینِ  مراحلِ
یک  ی داشتند. هر چند، تجربه بتدریج به آنها آموخت که این معموالًشکنخود از طریق قیمت بازاريِ

سهم بازار براي دفاع از آن نیز  شد به آسانیِ گسترشِ ی میشکناستراتژي محکوم به شکست است. از قیمت
هاي پایانی قرن نوزدهم، این بود. در دهها میاستفاده کرد، و تنها نتیجۀ آن قیمت و سود کمتر براي همۀ رقب

ها از نقطۀ اوج جنگ بسیار شایع بود و قطعاً نقش به سزایی در کاهش آشکاراي قیمت شکنیقبیل قیمت
ناشی از جنگ به سطح بسیار پایینی تا پایان قرن ایفاء کرد. شاخص قیمت  داخلی و افزایش قیمتِ

ها و ورشکستگی به همراهیِ جریان ثابتِ 1898بود، در سال  100 برابر با 1873فروشی که در سال عمده
سقوط کرد و این دوره براي این  53تا  ،کاري هشدار دهنده از طرف جوامعِ ها و فریادهاي مطنطنِهشِکوِ

  67جوامع تقریباً یکی از گریزناپذیرترین دوران سخت حیات خود بود.

ی به عنوان یک سالح شکنقیمت محکوم به شکستِ یتِ ار امریکایی به ماهتجّ در آن زمان بود که 
شبکۀ از طریق هاي زیر کردند: بازاري به روش رقابتی پی بردند و شروع به فرایند منع آن از امور متداولِ

ها (مثالً هاي بازرگانی)، و کنوانسیونشرکتی و نظارتی)، نهادها (براي مثال اتحادیهقوانینِ پیچیدة قوانین (
نقطۀ عطفی بود براي پیدایش و رشد  آتیورود به قرن  یِ هاي پیرامونسال ،از این لحاظ 68).هامترهبري قی

ها و سودها متمایز است، این دوره انصافًا دورة رشد هر چند باید یادآوري کرد که به زبان بازده عینی، آنگونه که از قیمت ٦۷
هاي داخلی در حدود سه برابر افزایش یافت، که به طور مطلوبی با همۀ وقفه، تولید ناخالص 1900تا  1870سریع بود. از سال 

باشد، قابل مقایسه است. نگاه کنید به وزارت بازرگانیِ آمریکا، آمار تاریخی هایش در دسترس میايِ دیگر که ارزیابیسه دهه
 .140-41)، صفحات 1961، (واشنگتن، دي. سی: مرکز چاپ دولتی 1957ایاالت متحده از دوران استعماري تا 

(نیویورك: انتشارات  مریکاییافول رقابت: مطالعۀ تکامل صنعت آمطالعۀ کالسیک کل این فرایند اثر آرتور آر. برنز،  ٦۸
اما اثري که تقریباً بطور کامل از زمان جنگ جهانی دوم مورد  1930کننده در اواخر دهۀ ) یک اثر تعیین1936هیل، -گرامک

غفلت قرار گرفته، واقعیتی که بازتابندة چرخش ایدئولوژیک به راستِ همۀ علوم اجتماعیِ آکادمیک بود که با جنگ سرد آغاز 
اشتباه  Federal Reserve Boardکارتیسم قوام یافت. (آرتور آر برنز نباید با آرتور اف برنز، رئیس اسبق شد و توسط مک

هایی هست که طی آن شرکتی گرفته شود.) باید افزود که ممنوعیت رقابتِ قیمت کامل نبوده و در واقع نباید هم باشد. بحران
بیند که ارزش آن را دارد که عمداً متحمل ضرر شود تا یِ مکفیِ مالی میکه تحت مدیریت پرخاشگرانه قرار گرفته با پشتیبان

ها پس از فروکش کردن گرد و ها و جبران خسارتسهم بازاري خود را افزایش دهد؛ مطمئن از توانایِی خود براي افزایش قیمت
در دو دهۀ اخیر) که در آنها این سوال  تر از آن، موردِ صنایع جدید است (مثل صنایع الکترونیکیخاِك مبارزه،. همچنان مهم

هاي کوچکتر ادامۀ حیات داده و رشد خواهد کرد هنوز همچنان باید مطرح باشد. در این جا باید اساسی که کدام یک از شرکت
به اي را که بسیاري از صنایع قدیمی در سالهاي بسیار دور مجبور با یک فرایند اخاذي مواجه باشیم که، در حقیقت، تجربه

المثل ویراستارانِ کند. اینها استثناهایی هستند که نباید اجازه داد روي حقیقتِ ضربپشت سر گذاشتن آن بودند، تکرار می
Business Week  در  –کند فقط در یک جهت کار می"ها ) نوشتند که نظام قیمت1957را بپوشاند: آنها در (پانزدهم ژوئن

 ."جهتِ صعودي
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ها بود جاي خود را به قرن : قرن نوزدهم که، به جز دورة جنگ داخلی، قرنِ افت قیمتامریکایی داريِ سرمایه
 ها مهم بوده است.باال رفتن قیمت، به همان اندازه بخاطر "بحران بزرگ"بیستم داد که، باز به استثناء دورة 

تمرکز و تجمع  سوالی که اکنون باید مطرح کنیم این است که آیا استحالۀ رقابت که ناشی از 
کالسیک و مارکس، یعنی به عنوان تحقق بخشنده  داده شده به رقابت توسط اقتصاددانانِ سرمایه است نقشِ 

 این ست، و از یک جنبۀ بسیار مهم حتیه! پاسخ قطعاً منفیکند یا نرا نفی می داريسرمایه قوانینِ مقوّمو 
این گونه است. در  واقعیت دارد که این نقش افزایش و قوام یافته است. در عرصۀ روابطِ بین سرمایه و کار امر

هاي ممکن تولید کنند، ین هزینهکمترد با دارمیداران را وارقابت سرمایه ،جهانمارکسیِ ساختار کالسیک/
ترین ست که آنها نیروي کار را به ارزانسازيِ سود است. این بدین معنیالبته روي دیگر سکۀ بیشینهکه 

وصول خواهند قابل حصول را از آن به زور  تولیدِ مقدارقیمت ممکن خواهند خرید و، پس از خرید، حداکثر 
 و ش، ارزش افزوده و سود است. و سازارزقوانین  همۀ . این یک شرط الزم، اگر نه الزاماً کافی، براي اعتبارِکرد
 مچنانداران هسرمایه کند.داريِ انحصاري عمل میبه سرمایه استحالهبعد و همچنین قبل از  موجد آن،کار 

به تحریر  یک کتاب وزینِ در هاي ممکن تولید کنند. شوند با کمترین هزینهبا فشارهاي رقابتی واداشته می
بنا به گفتۀ نویسنده، پنج  69.داده شده استهاروارد علت آن توضیح  در آمده توسط استاد مدرسۀ اقتصاديِ 

سرمایۀ  وريِ بهره در کارِ به پایین کشیدنِ میزانِ مستمربطور «که  ندنیروي رقابتی دست اندرکار
بدست  اقتصاددان "رقابتیِ به غایت" لیتِ فعااز اي که رقابتیِ بهره، یا بهره کفِ تا حدگذاري شده سرمایه
 استراتژیکِ  دفائق آمدن بر پنج نیروي رقابتی، بطور بالقوه سه رویکر«). و براي 5(ص. » باشند.ست، میآمدنی

) رهبري هزینۀ کلی، 1هاي موجود در آن صنعت بهتر عمل کند: (موفق وجود دارد تا از سایر شرکت عمومیِ
  تر است. به زبان پورتر: از این سه نیرو، اولی به مراتب مهم» ) تمرکز.3) تفکیک، (2(

 -از -هاي باالتربهره ندقدرتم ايِعلیرغم حضور رقب ،خود ایعِدر صن هابراي شرکت هزینه-داشتن وضعیت کم
دهد، اي براي دفاع در برابر رقابت از سایر رقبا میشرکت به او وسیله آوَرَد. وضعیت هزینۀمیهمراه به  میانگین

به  تواند بعد از آن که رقبایش سودهاي خود را از راه رقابتهاي کمترِ آن به معنِی این است که هنوز میچون هزینه
چون  ،کندرتمند دفاع میقد هزینه از شرکت در برابر خریدارانِ-د. وضعیت کمرَبهره خود را بدست آوَ ،چنگ آوردند
بعدي پایین بیاورند. هزینۀ کم با  ها را تا سطح توانمندترین رقیبِو قیمت ردهتوانند اِعمال قدرت کخریداران می

 کنندگانِ یک حالت تدافعی علیه تأمینافزایش بهاي منابع  بیشتر براي برآمدن از پسِ پذیريِفراهم ساختن انعطاف
حق شوند معموالً همچنین موانع قابل مالحظۀ هزینه می-کم واملی که منجر به وضعیتِکند. عفراهم میقدرتمند 

هزینه معموالً شرکت را در -آورند. نهایتاً، وضعیت کمورود به لحاظ اقتصاد مقیاسی یا مزایاي هزینه بوجود می
-هد. بنابراین وضعیت کمدارتباط با جانشینان نسبت به رقباي خود در آن صنعت در یک وضعیت مطلوب قرار می

تواند براي تضعیف زنی فقط میچون چانه ،کندهزینه از شرکت در برابر همۀ نیروهاي پنجگانۀ رقابتی محافظت می

٦۹ Micheal E. Porter ،نیویورك: انتشارات  استراتژي رقابتی)Free Press ،1980( 
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ترین رقبا در مواجهه با فشارهاي رقابتی توانبعدي از بین برود، و چون کم ادامه یابد تا سود توانمندترین رقیبِ سودِ
 )35-36خواهند شد. (صفحات اول از همه متحمل ضرر 

 سازيِکمینههمانقدر وابسته به اساساً تواند جاي شک و تردید باقی بماند که بقا و رشد بنابراین نمی 
که انحصارات  ردتوان پا فراتر گذاشته و ادعا کمیاما . ه استبود داريسرمایههاست که در مراحل اولیۀ قیمت
از نیروي کار، به حد بسیار  بهرهبیشترین  الندن و استثمارِبراي چِ خود امروزي با تواناییِ  پیکرِغول

 سرآمدِ  نظرِن که از صاحبایخود پیشی گرفته است. در اینجا چه کاري بهتر از  کوتولۀچشمگیري از نیاکان 

 ، نقل قول بیاوریم:کار و سرمایۀ انحصاريرمن، در واین موضوع، هري برِی

گردد. نقاط انحصاري برمی داريِرایندهاي تولید دقیقًا به همان دورة سرمایههاي اساسی در فپیشرفت تاریخِ
آخرین دو دهۀ قرن گذشته  بهخود  سازماندهِی تولید بر پایۀ مدرنِبراي  "جنبش"علمی و کل  آغازین مدیریتِ

مند از علم براي تبدیل سریعتر نیروي کار به سرمایه، فنی، مبتنی بر استفادة نظام -علمی . و انقالبِگرددبرمی
از فعالیت سرمایه، بنابراین در حال تشریح دو  بُعدشود. براي تشریح این دو همچنین.... در همان زمان آغاز می

کارکرد، بخشی از مرحلۀ جدید  هم به لحاظ زمانی و همآنها ایم. سرمایۀ انحصاري بوده هايجنبه از مهمترین جنبه
. دهندامکان ظهور میآن به انحصاري جان گرفته و  رشد و گسترش کاپیتالیستی هستند، و از کاپیتالیسمِ

 70)252، صفحۀ 1974(نیویورك: انتشارات مانتلی ریویو، 

شان آنچه ماهیت بنیادین –در همۀ جوامع طبقاتی  "کنندهعنصر تعیین"مارکس بر این باور بود که 
 تولیدکنندگانِ گُردة مازاِد پرداخت نشده از  آن کارِ ست که طیِايویژه شکل اقتصاديِ" –کند می تبیینرا 

ویژة  داري این شکلِ، بخش دوم). تحت سرمایه47، جلد سوم، فصل سرمایه( "شودمی کشیدهشان مستقیم

داريِ رقابتی به انحصاري نه تنها این رابطه را انکار سرمایه گذارباشد. مزد می -رابطۀ بین سرمایه/کار
در خصوص دومین خاصیت ویژة سیستم، مخصوصاً هر چند، د. رسانبه کمال میکند، بلکه آن را پالوده و نمی

 شکل منجر به تغییرات مهم و برداري از ارزش افزودة پرداخت نشده، ، این تبدیل و تغییرِتوزیع و اَشکالِ بهره
 ست.انحصاري الزم و ضروري داريِ ص براي سرمایهصوخمشود، و به همین دلیل یک تئوري اساسی می

میانگین به  داريِ انحصاري رواج دارد گرایشی به میزان سودِرقابت که در سرمایه اصالح شدة اَشکالِ

کند، بلکه ایجاد نمی، هبه تحلیل آن پرداخت سرمایه سیستم، که مارکس در بخش دوم جلد سومِ گسترة
آورد که در صنایعی که تا حد ممکن به وضعیت انحصاري نزدیک سود بوجود می سلسله مراتبی از میزانِ

 ابعاددر همچنان  در آنها رقابتی داد و ستدِشکلِ غالبِ و در صنایعی که  ،شوند بیشترین مقدار بودهمی
افزوده به واسطۀ ساز و کار میزان سود توزیع باشد. از آن جا که ارزش کمترین مقدار می ،کوچک است

: تغییر شکل محل کار در قرن بیستم (نیویورك: بِیسیک بوکس، Contested Terrainهمچنین به ریچارد ادواردز،  ۷۰
 ) نگاه کنید.1979

                                                           



معین همبستگیِ  هاي یک صنعتِشود، و از آن جا که بین باالترین میزان سود و تعداد و اندازة شرکتمی
تمرکز و تجمع، تمایل شدیدي براي مکیدن ارزش  نامنظم برقرار است، در نتیجه با وجود فرایند مستمرِ

آید. تر بوجود میهاي بزرگتر و انحصاريتر به نفع بخشهاي کوچک و رقابتیافزودة بیشتر و بیشتر از بخش
اي که سرمایه آوريِ واحدِبراي انباشت همیشه به نسبتِ اندازه و سود موجوداما چون سرجمعِ ارزش افزودة 

ر چقدر ارزش افزوده آمادگی خواهد داشت که ه کلِ شود بزرگتر است، در نتیجه همان مقدارِبه آن جمع می
 انباشت حمایت و پشتیبانی کند. ترِاز میزان سریع ،تر باشداقتصاد انحصاري ساختار کلیِ

صفحات هاي این مسئله براي آشکارسازيِ واقعیِ فرایند انباشت قبالً بطور مختصر در پیامدبعضی از 
چند نکته که حرفی از آن زده به  قویاً مایلمآمده است، و نیازي به تکرار آنچه آنجا گفته شده نیست. اما  قبل

 اشاره کنم.  ،ر با رقابت و انحصار نیاز داردتو به بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر براي مواجهۀ کامل ،نشده

ي خشک هاي ایستاري را در نوعی از قالبداريِ انحصااول آنکه، آدم باید مراقب باشد تئوري سرمایه
سود با  گوییم میزان میانگینِاست نگنجاند. وقتی که می کاقتصاد نئوکالسی شاخصناپذیر که و انعطاف

شود، به هیچ وجه به این معنی نیست که صنایع سود جایگزین شده و یا کنار زده می میزانِ مراتبِ سلسله
در پاسخ به عوامل هم مراتبی باید همواره همان که بودند باشند.  سلسله ها) در سطوح گوناگونِ(یا شرکت
 ،)1981مراتب برقرار است. در زمان نگارش (اوایل  یک حرکت دائمی در درون سلسله ،م خارجیداخلی و ه

چند سال ست. هاي نفت ایاالت متحده و صنایع خودروسازيتغییر جهت جایگاه ،یک نمونۀ ویژة چشمگیر
 ینیِ پای هاينفت به طرز چشمگیري در پلهصنعت صنعت خودروسازي با اختالف وسیع در رأس، و  پیش

هاي غول تحركِانطباق کم ، به همراه1973ِقیمت نفت از سال  روزافزوننردبان قرار داشت. افزایش سریع و 
پایین  هاي تحتانییی سوق داده و خودروسازان را تا ردههاي باالخودروسازي با شرایط جدید، نفت را به پله

که تحت سلطۀ دوازده یا سیزده شرکت عظیم سود صنعت نفت را  ،هاي نشریات اقتصاديآورده است. ارزیابی
 سابقه بودهکنند، که آشکارا وضعیتی بیغیرمالی قید می شرکتیِ  در حد سی تا چهل در صد از کل سودِ  هبود

مریکا را گزارش آهاي تاریخ شرکتصنایع خودروسازي بیشترین زیان ِ ؛ حال آنکه در آن زمان سه غولاست
صعود و صنایع خودروسازي  سقوط کردهن رابطه تدوام نخواهد یافت: نفت اند. معلوم است که ایکردهمی

 بازگردد. جایگاه قبلی. اما هیچ تضمینی نیست که وضعیت نسبیِ آنها به خواهند کرد

توان از تجربۀ بسیاري از سایر صنایع ارائه کرد. به آنها کمتر چشمگیر، را می مشابه، اگر چه نمونۀ
ها هاي اخیر که به سمت اختالط آغاز شده، رابطۀ بین شرکتافه کرد که با روند سالباید این نکته را نیز اض

مواد پتروشیمی و سایر اَشکال  هاي بزرگ نفتی درگیرِشود: اکثر کمپانیتر میمبهمدارد و صنایع روز به روز 
ترین س استیل، بزرگاِ اند؛ کمپانیِ یوگرایش پیدا کردهمعادن به استخراج از آنها انرژي هستند، و بسیاري 

 آورد؛ آرمکو، پنجمین تولیدمی مواد شیمیایی، زغال، نفت، و گاز رو کنندة فوالد، دارد به صنایع متنوعِ تولید
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آورد، کنندة فوالد، از چند وقت پیش بیشتر از نصف سود خود را از عملیات مرتبط با انرژي بدست می
ها به جاي صنایع در شرکتمخصوصاً از تجهیزات مربوط به میادین نفتی؛ و غیره و غیره. از آنجا که سود 

. هر شودبیشتري مواجه می مشکلدارد با روز به روز  صنایع با سودآوريِ بنديِ، معنیِ درجهشودجمع می
سرمایه  ارزش افزوده روز به روز دارد به نفع واحدهاي بزرگترِ چند، در آن واحد، این گزارة کلی که توزیعِ 

گذارد. و تا زمانی که رابطۀ بین انحصار و انباشت کمتر و کمتر جا براي سوال باقی می ،هددتغییر جهت می
 است. اصل موضوع نیز همین ،مورد نظر باشد

اندیشیِ گذراست که در حالی که مارکس براي دوم آنکه، یادآوري این نکته بیشتر از یک مصلحت
گونه تالشی نکرد، متن جالبی درست نزدیک اَشکال متغیر رقابت بر فرایند انباشت هیچ تأثیرِ تجزیه و تحلیلِ 

دهد که اگر دو یا رد که نشان می) دا"صورت ظاهر رقابت"(در فصلی با عنوان  سرمایه انتهاي جلد سومِبه 

 کرد:جهت فکري او چه سمت و سویی پیدا می ،کردسه دهه بیشتر عمر می

تولید در شکل انحصارات مصنوعی یا  هاي گوناگونِبا موانعی در حوزه متوسط ارزش افزوده به سودِ اگر تعدیلِ
اي که قیمت انحصاري ممکن گردد، که به باالتر از قیمت تولید و طبیعی مواجه شود، به ویژه انحصار زمین، به گونه

اِعمال شده توسط ارزش محصوالت بدان  هاين انحصاري برسد، هنوز محدودیتمتأثر از چنا باالتر از ارزش محصوالتِ
تولیدکنندگانِ محصوالت را به  حصوالت خاص فقط بخشی از سودِ سایرم واهد شد. قیمت انحصاريِوسیله برچیده نخ

 هاي گوناگونِدر توزیع ارزش افزوده در میان حوزه اختالل محلیمحصوالتی با قیمت انحصاري انتقال خواهند داد. 
را دست نخورده باقی خواهند گذاشت.  تولیدي بطور غیرمستقیم رخ خواهد داد، اما آنها مرزهاي خودِ ارزش افزوده

ه ها را باال خواهد برد و بدین وسیلشود، حقوق انحصاري وارد چرخۀ مصرف ضروريِ کارگر اگر محصولی با قیمت
اگر کارگر ارزشِ نیروي کار خودش را بدست آوَرَد همان اتفاق خواهد افتاد. اما  ارزش افزوده را کاهش خواهد داد؛

ها را تا حد زیرِ ارزشِ نیروي کار پایین بکشد، البته فقط تا حدي که دستمزداند همچنین توچنان محصولی می
 دستمزدهايِها باالتر از حداقل فیزیکیِ امرار معاش باشد. در چنین موردي قیمت انحصاري توسط کاهش از دستمزد

 {نیروي}ر براي همان مقدار دریافت شده توسط کارگ هايمصرف خواهد شد (یعنی، از کمیت ارزشواقعی پرداخت 
هاي محصوالت اثر انحصار بر تنظیمات عادي قیمت هایی که طی آن قیمتِداران. محدودهو از سودِ سایر سرمایه )کار

، جلد سوم، ویرایش کِر، صفحات سرمایهتواند از نزدیک مورد محاسبه قرار گیرد. (گذارد با دقت تثبیت شده و میمی

4-1003( 

در ذهن خود را  "اختالل محلی در توزیع ارزش افزوده"در این متن فقط یک  مارکسدر حالی که  
انحصار را در بر بگیرد، یعنی  ترِکلی توزیعِتوان بسط داد تا ورزيِ آن را میدارد، معلوم است که استدالل

، و فرایند استهر کدام که باالتر  رزشِایا بوده تولید  هزینۀهایی باالتر از هزینهصنایعی که قادر به مطالبۀ 
تر کم هايتر به بخشیهاي رقابتارزش افزوده از بخش مستمر تمرکز و تجمع باشند. عالوه بر بازتوزیعِ 

مزدهاي واقعی (به معنی ضمنیِ افزایش میزان تتواند افزایشی در ارزش کل افزوده به بهاي دستر، میرقابتی
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 هاي انحصاري براي کاالهايکارگران ناتوان از محافظت از خود در برابرِ قیمتارزش افزوده) اتفاق بیفتد، اگر 
توانند میزان ارزش هاي انحصاري نمیباشند. شاید با این نکته به این شکل مخالفت بشود که قیمت ديمز

بکنند، و این که را این کار ارزش نیروي کار  ها تا زیرِ قیمت افزوده را باال ببرند غیر از آن که از طریق کاهشِ
. هر چند، این مخالفت ناتوان از دیدن انحصارگري به عنوان ستاین اساساً یک تأثیر ناپایدار و موقتی

انباشت مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالی که  مستمر از فرایندِ که باید بطور تاریخی و یک بخشِ ستفرایندي
بعد از یک دورة او  ،چون یک موضوع مشخص رفتار کردتوان همنیروي کار می با ارزشِ  معیندر هر زمان 

کار و تالش کارگران براي بهبود تولید هاي فزایندة نیروي زمانی گرایش به صعود دارد (بخاطر هزینه
یابنده را نباید همچون کاهندة دستمزد تا زیر  بالنده استاندارد معیشت خود). در این اوضاع و احوال، انحصارِ 

نیروي کار باید دید. تا این حد،  ارزشِ قلمداد کرد بلکه به عنوان کاهش سرعت افزایشِ ارزش نیروي کار 
باشد بر کار ترجیح  هتوانستسرمایه را با باال بردن میزان ارزش افزوده باالي آنچه در شرایط متضاد می

گذار این که  –نحصاري ا داريِسرمایه مدرنِ هاي اصلی تئوريِدهد. بنابراین مبرهن است که دو تا از ایدهمی
هم میزان ارزش افزوده را باال برده و هم توزیع ارزش است، رقابت که ناشی از تمرکز و تجمع سرمایه از 

ست که مارکس به ايفکري خط تحوالت منطقیِ  –کند سرمایه منحرف می افزوده را به نفع واحدهاي بزرگترِ

  از آن خبر داده بود. سرمایهوضوح در جلد سوم 

زد، بدین  داريِ انحصاريشود در بارة سایر تزهاي اصلیِ تئوري سرمایههر چند، همین حرف را نمی 
 داري از ارزش افزوده مالزم هستند،برارزش افزوده با تغییرات در شیوة بهرهمتغیر و ترکیب  ازهمعنی که، اند

ل گذشته یا چیزي در همین قیمت فروش در صد سا نسبیِمطلق و  نمونۀ بارز آن مخصوصًا رشد عظیمِکه 
هاي توزیع، مارکس به وضوح ثابت کرد که اینها کسوراتی باشد. در حین بحث در خصوص هزینهحدود می

به عنوان چیزي که در قلمرو ، و او به آنها افتدهاي تولیدي میدر ارزش افزوده است که بدست شرکت
صنعتی و بازرگانی تضاد منافع وجود  چون بین سرمایۀ کرد. بنابراینمی گیرد نگاهبازرگانی قرار می سرمایۀ

کرد، او فکر کرد که گرایش در داشت، و چون مورد اول در تمام ادوار داشت با قدرت بیشتري رشد می
هاي چرخش، گرایش به رکود خواهد بود. در داري بخاطر اهمیتِ نسبیِ هزینهجریان رشد و توسعۀ سرمایه

این امر به اندازة کافی حقیقت داشت. اما با کاهش رقابت بها، اَشکال دیگرِ کسب  رقابتی داريِ دورة سرمایه
فروشندگی بشدت مرکزیت یافتند (تمایز و افتراق  و این اَشکال در عرصۀ فنِیت یافت، سهم بازاري اهم

 ارزش مصرف ها به فروشندهبندي، و امثالهم). بعضی از این فعالیتتبلیغات، بسته محصوالت، انتخاب مارك،
پردازند، همین و بس! و بنابراین، باید افزایند، اما به راستی بخش بزرگتر آنها به قابلیت خرید و فروش میمی

تخصیص یافته به  اال نگاه کرد. هم کار و هم سرمایۀهاي گردش کهایی به هزینهبه آنها عمدتاً بصورت افزوده
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نظر کنند) و بنابراین از نقطهد اما ارزش افزوده تولید نمیکننمصرف میآنها د هستند (غیرمولّ ،این مقاصد
 اجتماعی، باید اتالف محض قلمداد شوند.

برداري داريِ انحصاري، تغییرات اضافی در الگوي بهرهبیش از این در جریان رشد و گسترش سرمایه 
هاي انجام گرفته توسط گري، و تالشهاي مربوط به امپریالیسم، نظامیبه ویژه حرکت –از ارزش افزوده 

. در میان اهمیت بیشتري یافتسر برآورد و بتدریج  –سازيِ انسدادها در فرایند انباشت دولت براي خنثی
کاو  و مرکز کندؤاالت را در پردازان مارکسیست، هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ و لنین این سنسل دوم نظریه

اند. اما براي ها را به خود مشغول کردهون ذهن مارکسیستنقرار دادند؛ و البته آنها از همان زمان تاک
نظر مارکسیستی، بجاست که تشخیص دهیم که هطرقابت و انحصار از نق بنديِ این بحث مختصر در بارةجمع

 ،حصاري و پیامدهاي درازمدت آن بدست آوردان داريِ پردازي که بینش جامعی از سرمایهاولین نظریه
اي را که در زیر آمده عارضه 1904مریکاي شمالی تورستین وبلن بود. وبلن در همان سال آپرداز نظریه

 آید:تر به چشم میاز سه ربع قرن گذشته واقعی هکه امروز رد،و ارائه ک هتشخیص داد

شود، ها که صرف فروش رقابتی میو بیشتر سایر تالش یک رشد نامتناسبِ صنایع انگلی، مثل اکثر تبلیغات
گرایانه، شور و مصرف اسراف اًمشخص محصوالت براي طلبانه و سایر صنایع در راستاي تولیدِهاي جنگهمچنین هزینه

فرصت براي پیشرفت و حتی حیات خود تقلیل خواهد داد.  نشاط و نیروي بالفعل جامعه را تا حد به خطر افکندنِ
د. نباشدر نهایت، داراي ماهیت گزینشی می ،ندکنهایی که شرایط در این خصوص بر زندگی اِعمال میدیتمحدو
گرایانه در جهت صنایع تولیدي باید موجب افول گردد. اما به هاي انگلی و اسرافرويِ مصرّانه و مستمر تالشزیاده

مصرف هاي بیگرایانه و هزینهود براي مشاغل اسرافمکانیکی، سود موج لطف قابلیتِ به غایت تولیديِ صنایع مدرنِ
د توانهاي مدرن است که بکاالها توسط شیوه پذیرِامکاندادِ خیلی زیاد است. الزامات کل معیشت چنان فاقد برون

چنان افول، بخاطر فرسودگی صنعتی، یک هاي اي براي درآمد زائد و انگلی باقی بگذارد. طوري که نمونهسود گسترده
گونه درس مشخص به جهت آنچه جامعۀ صنعتی صنعتی، حاوي هیچ اتیح هر کدام از مراحل پیشینِ برآمده از تاریخِ

 )64-65، صفحات تئوري مؤسسۀ بازرگانینیست. ( ،تواند از این لحاظ به خود روا داردمی

بپرسد که آیا این آدمی اکنون به طور قانونی از خود  شاید با ورودمان به آخرین دو دهۀ قرن بیستم، 
بحران دوران  قلبست که در حاشیۀ امن باالخره در خطر بزرگِ به پایان رسیدن قرار دارد یا نه! این سؤالی

         ما جا خوش کرده است.
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 فصل سوم

 کشورهاي مرکزي، پیرامونی، و بحران سیستم

 قدر ازبرد: آدم این حرف را هماندر بحران به سر می داريکه سرمایه سر زبان همه افتاده استاین روزها 
به نحو  "بحران"دوستان آن. به گمانم، اگر معنیِ اصطالحِ دهان شنود که از دشمنان این سیستم می دهان

کنم این اي روشن شود، این تز قابل دفاع باشد. اساساً به منظور همین وظیفه است که توصیه میشایسته
 م.یاختصاص بده سخنرانی را به آن

زنیم و نه در بارة کشور یا اول از همه، الزم است روشن شود که داریم در بارة کل سیستم حرف می 
تک کشورها و مناطق را وجود مستمرّ خود همواره تک هاي آغازینِداري از دورهمنطقۀ خاصی. سرمایه

 درنوردیده، و اکنون واقعاً یک نظام جهانی شده است.

داري، منظورم تقریباً قرون پانزدهم و شانزدهم وجود مستمرِ سرمایه هاي آغازینِاز دوره با حرف زدن 
داري نبوده، یا این خواهم بطور ضمنی گفته باشم که قبل از آن خبري از سرمایهست. نمیدر اروپاي غربی

کنم خالی از کر میدر جاي دیگري بطور مستمر پا به عرصۀ وجود بگذارد. ف هتوانستداري نمیکه سرمایه
 فایده نباشد کمی بیشتر به این دو نکته بپردازیم.

شهرهاي ایتالیا در طی از دولت ست در تعداديداريِ واقعیسرمایه هاي آنچه از نظر مناولین نمونه 
قرون وسطا سر برآورد. از میان این شهرها، ونیز اولین شهر بود و الگوي نخستین براي شهرهاي دیگري شد 

نسبت به سرزمین اصلیِ ایتالیا دور این شهر  –افتاد. موقعیت جغرافیایی ونیز می هابعداً این اتفاق در آنجاکه 
هاي غربی و شرقیِ مدیترانه قرار بین نیمه ،و تسخیر ه لحاظ استراتژیک از موقعیت تجارياز ساحل بود و ب

به عمل آورد تا اساساً یک استفادة کامل داد، که او هم از آن آن می فرصت منحصر به فردي به –داشت 
آتی ادامه یافت. البته که تجارت، دزدي  و ضد فئودالی در آن شکل بگیرد که تا چندین قرنِ جامعۀ بورژوازي

داريِ آن از نوع بازرگانیِ ناب نبود. صنایع هاي ثروت عظیم ونیز بود؛ اما سرمایهشالودهدریایی، و باجگیري 
کاپیتالیستی دهی سازمان ازت، که براي بقاء و هستیِ جامعه به غایت حیاتی بود، سازي و تسلیحاکشتی

به استخدام خود در آورده بود، و روبناي سیاسی و فرهنگیِ آن را بود و تعداد زیادي کارگر مزدي برخوردار 
ند. در اواخر قرون بجاي آن که فضاي فئودالیِ زمان خود را بازبتابا داد؛هايِ بورژوازي آتی میورهخبر از د

هاي دیگري از ایتالیا رونق گرفت؛ و در بعضی شهرهاي اساساً بورژوازي در قسمتوسطا تعداد دیگري از دولت
اي با تمامیِ مالزماتِ همیشگیِ لعاده پیشرفتهفوق از آنها، که فلورانس نمونۀ سرآمد آن بود، صنعت نساجیِ 

داري بیش از هاي اولیۀ سرمایهد. در درازمدت، این جوانهظهور کرسیاسی صنعتی و تضاد طبقاتی  کشمکشِ
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ن آلود فئودالی به بقاء خود ادامه دهند. اما آنها بدوو ضعیف بودند که بتوانند در محیط خصم متفرقاندازه 
دفترداريِ دوسویه)، نهادهاي سیاسی، و  ؛ (مثلتن به تسلیم ندادند اتاقتصادی باقی گذاشتن میرات غنیِ 

به دنبال اکتشافات جغرافیاییِ قرون پانزدهم و  ، کهآتالنتیک داريِسرمایهکه جوامع  اياي فرهنگیدستاورده
ی که سرآخر جوامع؛ وانستند به تصرف خود درآورده و با نیازهاي خود انطباق دهندتشانزدهم سر بر آوردند 

 ند.داري به عنوان نظم غالبِ جهانی براي چهار قرن بعدي شدبنیانگذار سرمایه

کارآمد در قسمت دیگري از جهان غیر از اروپاي غربی،  داريِ در خصوص احتمال ظهور سرمایه 
توان به معناي علمی این ادعا را اثبات یا انکار کرد. با این همه از نظر من از امکان باالیی معلوم است که نمی

نیازهاي الزم اقتصاد پولی، پیش داراي روابط تجاري پیشرفته واز جهان : چند منطقه است برخوردار بوده
 فرصتبینم که اگر عیار بودند؛ و من دلیلی براي شک و تردید نمیتمام داريِبراي ظهور نظم سرمایه

آوردند. نکته داشتند یک یا چند تا از آنها موفقیتی مشابه آنچه عمالً در اروپا اتفاق افتاد بدست میمی
نا به چند دلیل، از قبیل فقدان دولت مرکزيِ غالب، وضعیت در اینجاست که به آنها فرصت داده نشد. ب

اروپاي غربی مساعد بود، و این منطقه به نوعی پیشتاز شد. دو جنبه از این پیشتازي ساخت و توسعۀ فناوري 
ها را قادر ساخت دست به کار این دو یکی پس از دیگري اروپاییدر دریانوردي و قدرت آتش نظامی بود. 

ها بزنند که منجر به انتقال ثروت عظیم به خاك خودشان شد، و در عین حال، مانع خیر سرزمینغارت و تس
گردید. این مناطق رقیب، به جاي آن که  هامناطق احتمالیِ رقیب یا عمالً تخریب آن رشد و توسعۀ پتانسیلِ

الحمایه، خود در قالب مستعمره، تحتدیدند که تن به یک فرایند مستقل رشد و توسعۀ کاپیتالیستی بدهند، 
. بدین نحو بود که اندشدهداريِ نوظهور به مرکزیت اروپا، یا به شکلی از اَشکال مشتريِ نظام سرمایه

حد دیالکتیکیِ مرکزِ اویک همچون کم کمخود  شناسیم در دوران طفولیتِ که امروزه می داريسرمایه
 از کرد.خودگردان و حاشیۀ وابسته راه خود را آغ

از توان از اصطالحات متنوعی که می –داري از آغاز داراي این دو قطب بوده این واقعیت که سرمایه 
پذیر، توسعه یافته و تسعه نیافته، مرکز و پیرامون براي توصیف آن و سلطه جوقبیل مستقل و وابسته، سلطه

خود داراي اهمیت حیاتی بوده است. هاي در هر مرحله براي تکوین خود در تمامی بخش –استفاده کرد 
دهیِ جوامع پیرامونی توسط ترکیبی از زورگویی و همواره فرایند انباشت در مرکز، با شکل ۀ آننیروي محرک

 ها و خدمت به نیازهاي مرکز بوده است.نیروهاي بازاري براي اطاعت از نیازمندي

هاي هجومیِ آغازین به دریایی، حرکتبه لطف برتريِ قاطعانۀ حمل و نقل دریایی و قدرت نیروي  
ها و سایر قاره هاي خودي که منشأ آن در اروپاي غربی بود بیشتر از همه بر مناطق ساحلیِبیرون از سرزمین

تدریج و بعد از پیدایش اما ابتدا ب ،جزایر نزدیک اثر گذاشت. این شیوة گسترش در ادوار بعدي ادامه یافت
وسیع تکمیل شد.  مرزيِهاي درونتر، با نفوذ و استیال بر مناطق و جمعیتب وسیعبه مرات در ابعادِ  آهنراه
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توانیم چند الگوي کم و پیش آمد در همه جا یکسان نبود. می یابنده آن چه بعد از این امواج متوالیِ گسترش
 دیگر را از هم تشخیص دهیم. یِو واکنش یبیش مشخصِ کنش

اري ضعیف بودند و جمعیت نامتراکمی داشتند، فاتحین به یکی دجوامع پیشاسرمایهکه هر جا  )1(
شدند. (الف) با استفاده از کار اجباري، هم نیروي کار بومی و هم نیروي ممکن متوسل می دو رویکرداز 

ایجاد کشت و زراعت، اندازي راههاي تسخیر شده، متوسل به اَشکال جدید تولید (وارداتی از سایر سرزمین
شدند. محصوالت این اقدامات (طال و نقره، محصوالت استوایی) به مراکز صادر استخراج معادن) می مناطق

بود از کاالهاي معیشتی براي  رفت. جریان بازگشتیِ واردات متشکلشد و با سودهاي کالن فروش میمی
. البته قساکن آن مناط هايشد تولید کرد، بعالوة کاالهاي لوکس براي اروپاییکارگران، که بطور بومی نمی

مبادلۀ نابرابر بین  همۀ اَشکالِ متعاقبِ توان آن را نمونۀ نخستینِکه این مبادله بشدت نابرابر بود و می
هایی از مریکاي جنوبی و مرکزي، بخشمداد کرد. این الگویی بود که در آقل یو پیرامون يمرکزکشورهاي 
کن ریقا رواج داشت. (ب) فاتحین جمعیتِ بومی را ریشهفهایی از آوبی و جنوب شرقی، و بخشآسیاي جن

 سرزمین مادريِ با شکل کم و بیش هم به جوامع مهاجرنشینِکردند و میسر به نیست  يکرده یا جور دیگر
 هر جابودند.  هاي عمدة این رویکردترالیا و نیوزیلند نمونهمریکاي شمالی و بعدها اسآدادند. میخود شکل 

طلبانه جاهاین شکل از مستعمرة مهاجرنشین نگذشت که حده، چیزي بود، مثل ایاالت مت شرایط مساعد که
خواهان وضعیت مستقل شده و به تدریج در واقع به استقالل رسیده و به عنوان رقیب و شریک در استثمار 

 ملحق شدند.هاي کانونیِ سیستم به ملتها پیرامونی

ها نه تر بودند، اروپایییافتهتوسعه يتر و به درجۀ بیشتريداري قوهر جا که جوامع پیشاسرمایه )2(
با به جان  :به اهداف خود را دنبال کردند ، دستیابیآنها با تالشیِ نظم موجود بلکه با نفوذ به ساختار قدرتِ

 و تحمیلِ اَشکال استثماريبا ارآمد، و هم انداختن رؤسا و فرمانروایان مطلق، وضع قوانین کلی استعماريِ ک
ریتانیا نمونۀ کالسیک تحت حاکمیت ب مستقیمِ اقتصادي و غیرمستقیمِ سیاسی بر جمعیت بومی. هندوستانِ

ها و ها بلکه توسط هلندينه فقط توسط بریتانیایی ،ايدر ابعاد گستردهاین رویکرد ولی  این الگوست؛
 بکار گرفته شد.نیز هایی از آفریقا، و در خاورمیانه ها در جاهاي دیگري از آسیا، بخشفرانسوي

رسیم. به لطف می رویارویی با ژاپنیعنی ها، اکنون به فصل آخر در داستان گسترش اروپایی )3(
ي مسیررا در انتهاي  ژاپنکه  ايجغرافیاییوقعیت و م یدیرین انزواي نسبی از تماس با دنیاي بیرون پیشینۀ

ها بود؛ هدفی دیررس براي اروپایی این کشورداد، طلبیِ غربی در آسیا پیش گرفته بود قرار میکه توسعه
دیدند. راتوري در کنار خود میمریکاي شمالی را در رقابت براي امپهایی که تا آن زمان مردمان آپاییارو

نخستینِ  رتريِ برداري از بقرن نوزدهم باالخره به ژاپن رسیدند، در بهره هاي میانیِ ها در دههوقتی که غربی
ي دیگر. این امر حاکمان هاشان در جامشغولیمتقابل و دل عمدتاً به خاطر رقابتِ  خود کُند عمل کردند؛

٥۸ 
 



تا ها مطلّع شده بودند توانمند ساخت طلبیِ غربیتوسعه نوشت سایر قربانیانِاز سر ایناز  پیشتر را که یژاپن
استراتژي موفق براي حفظ استقالل کشور و در عین حال الگوبرداري از غرب و تحمیل یک زیرکانه به فکر 

 تند.تمام عیار بیف به یک قدرت کاپیتالیستیِ آنجهت تبدیل  کشور خودروابط اجتماعی و نهادهاي الزم بر 

پیرامونِ سیستم  از ژاپن در یک مدتِ به طرز چشمگیري کوتاه (طبق استانداردهاي تاریخی)، بیرون
اي، تحمیل شده بر یا، شاید به باور عده –کاپیتالیستیِ جهان مستقیماً وارد مرکز شد. مسیر انتخاب شده 

هم به لحاظ تاریخی منحصر به فرد بود و هم تنها راهی بود که شانس موفقیت داشت. اگر ژاپن  –ژاپن 
طور که عمالً تعداد زیادي از افتاد، همانجا به دام میمیزد، همانبیاگذاشته بود با کشورهاي پیرامونی در هم 

شد، آن گونه که تاریخ سریع نمی اند. الزاماً این کار مانع رشد و توسعۀ اقتصاديکشورها به آن دچار شده
و هرگز به شد، نه مستقل، وابسته می دهد. اما این یک رشدِاي آن را نشان میکنندهبرزیل به طرز متقاعد

 داد.نمیرا جهانی  داريِهرم سرمایه یِیباال هايژاپن اجازة رسیدن به رده

چه فرقی هست بین رشد و توسعۀ  ند:ارسما را به یک سؤالِ به غایت مهم و حیاتی مینکته این 
مستقل در کشورهاي مرکزي و رشد و توسعۀ وابسته در کشورهاي پیرامونی؟ به این سؤال معلوم است که از 

 ها اشاره خواهم کرد.از مهمترین جنبه موردتوان پرداخت، اما من اینجا فقط به دو چند جنبه می

ترین شکل و صنعت. به اصل موضوع در خالصهشود به رابطۀ بین کشاورزي ط میوباولین جنبه مر
 هاي جهان سومِ دورة پساجنگ جهانیِ دومممکن توسط سمیر امین، شخصیت پیشگام در میان مارکسیست

رخ  "انقالب صنعتی"قبل از  "انقالب کشاورزي"برخالف کشورهاي مرکزي، جایی که : «پرداخته شده است
-مانتلی ریویو، ژوالي» (اندوارد کرده ،دون شروع اولین مرحلهداد، کشورهاي پیرامونی انقالب صنعتی را ب

جا مازاد همیناز همچنین کشاورزي و  وريِپایدار در بهره رشدبدون  داريسرمایه). 16 ، صفحه1977اوت 
توانست در کشورهاي مرکزي ریشه بدواند. این منباي رهاسازيِ کارگران از نواحیِ کشاورزي هرگز نمی

مثل سیستم حذف  هواسط ظهور مستقیم و از راه اَشکالِ با شهري، -گیريِ تجارتِ روستاییق، رونروستایی
سر تازه و  ،پیچیدة کار روزافزونبخشیدن به تقسیمِ  حققمزدي و ت تولیدکنندگان بر اساس کار براي بازیکن

 .بود داري واقعیسرمایه ) به عنوان آخرین گام در ظهورِ"انقالب صنعتی"آالت (ماشین آخر پیدایشِ

مستقل و  داريِگیريِ جوامع سرمایهتوانست منجر به شکلست که میاین تنها زنجیره و ترتیبی
ی تاقتصادي، که صنع دة جهل به تاریخِنانتوهمی شایع اما بازتابهم خودکفا گردد. این یک توهم است، شاید 

ترین ار دارد. برعکس، صنعتی شدن پردة آخر و عالیفرایند رشد و توسعۀ اقتصادي قر شدن به نوعی در قلبِ 
آمیز آن وجود ندارد، هر ست؛ و هیچ مسیر مستقیمی براي تحققِ موفقیتدستاورد رشد و توسعۀ اقتصادي

، که در روآوري به فرایند رشد و توسعه نسبتاً با تأخیر اقدام کردند، چند البته کشورهایی مثل آلمان و ژاپن

٥۹ 
 



٦۰ 
 

 هنیان خود آموخته (و همچنین به عاریت بگیرند) و از این طریق از اشتباهات اجتناب ورزیدتوانستند از پیشی
 "وارد"سمیر امین انقالب صنعتی را  تعبیرتر کنند. اما کشورهایی که با استفاده از و زمان مورد نیاز را کوتاه

 71اند.دیدي از وابستگی شدهفقط موفق به ایجاد اَشکال ج ،کشاورزي را برپا کنند آنکه بنیانبی ،کردند

و رشد و توسعۀ وابسته در  ،يبین رشد و توسعۀ مستقل در کشورهاي مرکزجنبۀ تفاوت  دومین
کشی خواهم توجه شما را به آن جلب کنم به سادگی یعنی: میزان استثمار و بهرهکشورهاي پیرامونی که می

مرکزي است و همواره همین طور بوده. در مرکز، میزان کشورهاي از بشدت بیشتر در کشورهاي پیرامونی 
گونه کشورهاي پیرامونی این همان اندازة میزان ارزش افزوده است. در موردبه  مقاصد عملیکشی بنا به بهره

در صنایع کاپیتالیستی به استخدام  مزدي جایی که فقط بخش کوچکی از نیروي کار بصورت کارگرِ  نیست؛
مراتب بزرگتري بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط صاحبان زمین، تجّار، و رباخواران،  در آمده، و بخش به

گیرند. اینجا همه مورد استثمار قرار می ،اما همچنین در شهرهاي کوچک و بزرگ ،عمدتاً در نواحی روستایی
ی شده تتجار ،اندهمازادِ اخاذي شده از کارگرانی که به استخدام صنعت کاپیتالیستی در نیامداعظم  بخشیا 

آمیزد. تحت چنین شرایطی می از راه کاپیتالیستی در هم حاصلو به طرز غیر قابل تشخیصی با ارزش افزودة 
اما نباید این مفهوم را با میزان ارزش افزوده در معناي  ،توانیم از میزان استثمار اجتماعی حرف بزنیممی

 متعارف خود اشتباه بگیریم.

سازد طبقات حاکم بومی و سردمداران متحد را قادر می ،مار در کشورهاي پیرامونیمیزان باالي استث
که در همان زمان هاي کشورهاي مرکزي زندگی کرده، در حالیبورژوا در یک سطح برابر با سطح زندگیِ

ن به مرکز جریان عظیمی از کاالهاي مازاد پولی شده (در قالب بهره، سود، اجاره، حق امتیاز، غیره) از پیرامو
 سازد.را ممکن می

بار و اغلب فقر مطلق براي کارگران، دهقانان، و فقراي به زندگیِ فالکت روي دیگر سکه استاندارد
ست. منتقدین خیرخواه اغلب آنچه را که آنان بار نشینان شهريحاشیه رانده شدة نواحی روستایی و زاغه

هاي کشاورزيِ اي برپایِی بنیاناز سوءتفاهم، باید اضافه کرد که نسبت دادنِ شکست به کشورهاي پیرامونی بر براي اجتناب ۷۱
اند. گرفتاري الزم جهت صنعتی شدن انکارِ این واقعیت نیست که آنها انواع خاص رشد و توسعۀ کشاورزي را تجربه کرده

ها و اند، و در این فرایند معموالً بهترین زمیناینجاست که آنها بر کشتِ حداکثر چند محصولِ خاص براي صدور متمرکز بوده
اند. نتیجۀ متناقض این اند باز ماندهاي که نیاز حیاتی به آن داشتهمنابع روستایی را هدر داده و از تولید محصوالت داخلیسایر 

نیاز خود به  ست که ناتوان از سیر کردن خود و مجبور  به وارداتِ گسترده و فزایندةکار کشورهایی با اقتصاد غالبًا کشاورزي
خورد. ست. این پدیده تقریباً در اکثر کشورهاي پیرامونیِ جهان به چشم میه از کشورهاي مرکزيغالت و سایر محصوالت عمد

به همین دلیل است که اولین قاعدة استراتژي براي رشد و توسعۀ مستقل در کشورهاي پیرامونی باید حرکت قاطعانه در جهت 
شود. و این به نوبۀ خود یعنی صنعتی شدن باید اول از خودکفاییِ کشاورزي باشد، که شامل تولید محصوالت غذایی نیز می

 همه و مهمتر از همه متناسب با نیازهاي کشاورزي باشد.

                                                           



گذاري د سرمایهشد که در تجهیزات مولّو می ،کنندد میبرآمده از کشورهاي پیرامونی قلمدا سنگین مازادِ
گشاد آن زدن است. ریشۀ  سُرنا را از سرِ کار کنند؛ اما اینکرد تا پاسخگوي انبوه فقرا باشد، محکوم می

در عین حال مانع رشد بازار انبوه براي هم بخشد و مسئله میزان باالي استثمار است، که هم به فقر تداوم می
مارکس  2 گذاري در روایت محلیِ دپارتمانِ شود که موجب جذب و توجیه سرمایهمی ايمصرفی کاالهاي

است و توسط آرایۀ هولناك  عجینسیستم  ذاتِ ساختارِ باکشی شود. و البته، میزان باالي استثمار و بهرهمی
 شود.المللیِ نهادي و سازمانی حفاظت و حمایت میترتیبات داخلی و بین

کشی در کشورهاي پیرامونی، میزان کمتر (و بعد از ) بهرهروزافزونقرینۀ میزان بسیار باال (و غالباً 
افتد. از یک به دو دلیل عمده و به هم پیوسته این اتفاق می نسبتاً ثابتِ) ارزش افزوده در مرکز است. ،مدتی

دهی و ضعیت بهتري براي سازمانتر است و در وکشورهاي مرکزي به مراتب پیشرفته طرف، طبقۀ کارگرِ 
تجارب  هاي کشورهاي مرکزي به واسطۀتالش براي کسب منافع خود قرار دارد. از طرف دیگر، بورژوازي

طبقه کارگر بعد از مدتی باال برود  دهد سطح و استاندارد زندگیِ اند که وضعیتی که اجازه میتاریخی آموخته
سیستم  کارکرد کلیبلکه براي  ،نه تنها کاربرد دارد ،وريِ فزاینده)بهره (میزان ثابتِ ارزش افزوده در ترکیب با

د، تقاضا براي شومتوقف می(تولید کاالهاي مصرفی)  2دپارتمان  ناپذیر است. بدون آن، رشدِحتی اجتناب
دِ براي عملکر بس حیاتی شود، و شرایطِ(تولید وسایلِ تولید) پایین نگه داشته می 1محصوالت دپارتمان 

، هر روزافزونشود. منظور از این حرف این است که میزان ارزش افزودة باال و ا نمیسرمایه مهیّ فرایند انباشتِ
داريِ نظر جوامع سرمایهداران به ظاهر مطلوب به نظر برسد، از نقطهنظر تک تک سرمایهچقدر از نقطه

 بار خواهد بود.کل فالکت درکشورهاي مرکزي 

هاي بورژوازي –تا اواسط قرن نوزدهم  –ست. در مراحل آغازین انقالب صنعتی این همۀ مطلب نی
یابیِ طبقۀ کارگر شده و از این مانع سازمان –از طریق قوانین ضدترکیبی و مشابه آن  اروپایی تالش کردند

ند در طبقۀ قدرتم هاي انقالبیِگیريِ جریانشکلاین کار  میزان ارزش افزوده شوند. نتیجۀ ارتقاءراه باعث 
بینیِ انقالب اي بود که در طی آن مارکسیسم، جهاننبود که این دوره دوره ینوظهور بود: تصادف کارگرِ 

 حاکمِ تادامه داشته است. طبقانیز وقفۀ خود را آغاز کرد که تاکنون کارگري، متولد شد و گسترشِ بی
بودند، شروع به بازنگريِ استراتژي  مرعوب 1848هاي سال پیشرفته که با انقالب داريِ سرمایهکشورهاي 

هاي کارگران با انعطاف بیشتري پاسخ دادند و در طی و کش و قوس هادر این راستا به تالشخود کردند؛ 
نشسته است. در نیم قرن  راین فرایند پی بردند که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادي رویکرد آنها به با

اش شکل طلبانههاي سیاسیِ اصالحکارگري و جناح ۀدر قالب اتحادی ،بعدي بود که جنبش کارگري مدرن
هاي جنبش بلکه بر مهار آن در محدوده مخالفی که به طرز روزافزون نه بر تخریبِ در برابرِ جناح –گرفت 

گونه که در فرصت مقتضی به آن متمرکز بود. چیزي نگذشت، آن داريسرمایهمن و حتی سودمند براي اَ
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داريِ جهانی پا گرفت و ود در کشورهاي مرکزيِ نظام سرمایهخ انقالبی از زادگاه پرداخت، مارکسیسمِ میخواه
تر بود به کشورهاي پیرامونی رسید، جایی که شرایط براي رشد و گسترش آن مطلوب "طوالنی يمسیر"در 

 .همین گونه استو کماکان 

 هدهندبه همان اندازه تکان يتضاد ،امونیضاد بین سطوح استثمار در کشورهاي مرکزي و پیرنظیر ت
هاي ست. در کشورهاي مرکزي، از راهحاکم ا هاي سیاسی در دو بخش از کاپیتالیسم جهانیبین نظام

تبدیل به هنجار شد و نشان داد که یک نظم  زيگوناگون و پس از یک دورة طوالنی، دموکراسیِ بورژوا
ثابت ارزش افزوده و روابط طبقاتیِ نسبتاً سازگار با عملکرد  سیاسی با حداکثرِ مساعدت براي حفظ میزانِ 

برداري از نهادهاي تالش براي نسخهدر . از طرف دیگر، در کشورهاي پیرامونی، استانباشت  فرایندِ
مریکاي التین بعد از آن که آدموکراتیکِ بورژوازيِ کشورهاي مرکزي (براي نمونه، بسیار شایع در 

اسپانیایی استقالل رسمی خود را بدست آوردند و خواهان الگوبرداري از ایاالت متحده براي هاي مستعمره
توسط طبقات متنفّذ آنها  تالشِیا  ،یا نماهایی توخالی درست کردند ، این کشورهاقوانین اساسی خود شدند)

هر گونه امتیاز به  شان بر حفظ میزانِ به غایت باالي استثمار بستگی داشت و در اِعطاءِکه شیوة زندگی
شد. بنابراین، از همان  زدهکنار  ،دیدندخود می حاکمیتِ خطرناکی به تداومِ تحت نفوذ خود تهدیدِ جمعیتِ

شکلی  در کشورهاي پیرامونی بهپلیسی  -هاي نظامیحکومتوجودِ ها، اول، و اکنون به همان اندازة گذشته
یکیِ دو روي سکه به هم به میزان ا در واقع به همان نزداست. آنه یک امر عادي شدهگوناگون  از اَشکالِ

 اند.وابستهکشی و استثمار باالي بهره

دار بوده است. میزان پیرامونی گسترده و دامنه براي کشورها و مللِ  پیامدهاي این تجزیه و تحلیل
کند، میراث رژوازي بیان میاند، آن گونه که تعلیمات متعارف بواش بودهاستثماري که قربانی العاده زیادِفوق

هاي درسیِ اقتصاد بر آن هاي تجویزي در کتابآنها نیست که بتوان با نوع سیاست داريِ سرمایهگذشتۀ پیشا
خارجی، انتقال  گذايکمک و سرمایه –المللی مثل بانک جهانی هاي بینها و آژانسغلبه کرده و توسط دولت

ها در چارچوب ساختار فعلی دارند انجام گونه فعالیت. همۀ اینکرد ، و غیره براي آنها مشتري تورآوريفن
 کنند.و همان نتیجه را کسب می را داشتهقصد و نیّت تشدید آن  ،آن به جاي تغییرِگیرند و معموالً می

چند ملیتی در کشورهاي پیرامونی را در نظر  هاي انحصاريِگذاريِ شرکتبراي نمونه، سرمایه
به بعد اتفاق افتاده و به رشد صنعت  از جنگ جهانی دوم در مقیاس وسیع بگیرید، که در یک دورة طوالنی

هاي چند ملیتی، که سرعت بخشیده است. شرکت بودهمدرن وراي آن چه در ادوار پیشین شناخته شده 
که به درستی به عنوان مدل  –روند د، به کشورهایی مثل برزیل میریشه در کشورهاي پیشرفتۀ مرکزي دارن

تا نیاز بازارهایی را که پیشاپیش وجود دارد برآورده کرده و  –گردد اصلی این نوع از رشد و توسعه قلمداد می
از این جهانی رشد کند. برخی  داريِفراگیر سرمایه توان انتظار داشت که با گسترشِو می ،از آنها سود ببرند
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 درآمدِبا که در گروهِ  تییدرصد از جمع 20شاید  ست که سوخت آن با خرجِبازارها، بازارهاي داخلی برزیلی
المللی براي محصوالت کشاورزي، و انواع خاص گردد. سایر بازارها، بازارهاي بینگیرند تأمین میباال قرار می

خدام نیروي کار ارزان در سطح پایین نگه داشت. اما توان هزینۀ آنها را از طریق استتولیدات است، که می
هاي ، که بطور بالقوه به مراتب بزرگترین بازار است، که وجود خارجی ندارد و شرکتهست یک بازار دیگر

هاي برزیلی زندگی براي توده واقعیِد؛ بازاري که با باال بردن سطح دارنایجاد آن ن تمایلی بهچند ملیتی 
ساده است:  ،آمیز به نظر برسدتناقضممکن است در نگاه نخست  این بازاریل این که شود. دلایجاد می

: هر هکنندنه به عنوان مصرف ،کنندنگاه می هزینهها به عنوان داران، چه برزیلی چه خارجی، به تودهسرمایه
بیشتر خواهد بود. در این المللی چه درآمد واقعی آنها کمتر باشد، سودِ فروش به طبقۀ باالي بومی و بازار بین

سال  آورترین نتیجه را به بار آورده است: در پانزده سالِ بعد از کودتاي نظامیِشگفت ،جا دینامیک عملی
شود، وقتی که تولید ناخالص ملی برزیل یاد می "معجزة اقتصاديِ"اي که مکرراً از آن به عنوان ، دوره1964

آمد.  پایینزدهاي واقعی تا یک سوم یا بیشتر از آن تمده در صدي باال رفت، سطح دس ساالنۀ زیادِ با میزان

جاي تعجب ندارد که مطبوعات از زبان رئیس جمهور برزیل که چند سال قبل به بازدید از واشنگتن آمده 
 »در کشور من حال اقتصاد خوب است، اما حال مردم خوب نیست.«بود نوشتند: 

توان نائل شد این اي که هم با تجزیه و تحلیل نظري و هم تجربۀ تاریخی میجهبا این حساب، به نتی
است که براي اکثریت عظیم مردمان کشورهاي پیرامونی، رشد و توسعۀ وابسته زندگی بهتر و آیندة 

قی انتظار آنهاست. بنابراین راه تربیشتري چشم و فالکت روزافزونبلکه استثمار  ،تري در بر نداشتهدرخشان
اي اکنون تعداد قابل مالحظهست، مسیري که همداريبراي آنها از طریق گسست انقالبی از کل نظام سرمایه

 اند.از کشورهاي پیرامونی در پیش گرفته

به انباشت افراطی که در آخرین  گرایشن تحلیل آوردزمینه، و با به خاطر به رغم این پس
 جهانی بپردازیم. داريِ سرمایهانیم به تشخیص بحران فعلیِ نظام توام ارائه کردم، در ادامه میسخنرانی

 هاي پیشینِافتد، بذرهاي بحران در دورهداري اتفاق میتحت نظام سرمایههمیشه  هگونه کهمان
توان به دوران پایان ، این دوره را به راحتی میمطرح شد. در خصوص موردي که اندشدهرونق و رفاه افشانده 

ساز آن دوم ربط داد. اگر بخواهیم در مختصرترین شکل ممکن فهرست کنیم، نتایج سرنوشتجنگ جهانی 
ظهور ایاالت  )3سه؛ (تضعیف بریتانیا و فران )2توکیو؛ ( -شکست محور برلین )1کشمکش عبارت بودند از (

 )5ریالیستی؛ و (چین از مدار امپ روگردانیِ )4داريِ جهانی؛ (نظام سرمایهبر  سیطرة بالمنازع برايمتحده 
 استعماري. حاکمیتِ اَشکالِ سنتیِ  خواهانۀ کشورهاي پیرامونی با پیامد افولِآزاديو هاي ملی کشمکشبلوغ 
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که بعد از آن که  سیطرة بالمنازع ایاالت متحده قدري بیش از یک چهارم قرن ادامه یافت، دورة
داري م سرمایهارو به تضعیف نهاد. نظ ،جنگ جهانی دوم بتدریج قدرت خود را بازیافتند مغلوبِ هاي قدرت

جو در کار کند که فقط یک قدرت بالمنازعِ سلطهعمل می ممکن ترین شکلِجهانی همیشه زمانی به مالیم
هاست. از هر بحرانها و بالمنازع همیشه نشانۀ آغاز دوران ناآرامی یِجویآن سلطه پایانباشد، و اضمحالل و 

 .است رفت از آب در آمدهدورة پساجنگ جهانیِ دوم چنان که انتظار می ،دو جنبه

 المللیِ بین تحت سیطرة ایاالت متحده، از مزایاي عملکرد و سیستم پولیِداريِ جهانی سرمایه
. طبق توافق برتون استه و نقل و انتقال سرمایه برخوردار بود یالمللمنعطف و جریان نسبتاً آزاد تجارت بین

ها، ، طال و دالر به عنوان اَشکال قابل تعویض پول جهانی تثبیت شده بود. رشد تجارت و پرداخت72وودز
تقاضاي عظیمی براي عرضۀ اضافۀ اَشکال پولی که مقبولیت جهانی داشت بوجود آورد. ایاالت متحده با 

نیاز را برآورده سازد و همین کار را هم کرد، توانست این میهاي خود اِعمال کسري در موازنۀ پرداخت
 مزیتبنابراین دالر را گُرّ و گُرّ در اقتصاد و نظام بانکی سایر نقاط جهان ترزیق کرد. براي ایاالت متحده این 

 بگذارد. ایندست ساخت تقریباً به میل خود روي منابع جهان منبع قدرت الیزال بود؛ کشور را قادر می
 بود کهنهفته آنجا  شأ وسوسه و خطر نیز بود. وسوسه، سوءاستفاده از این امتیاز بود؛ خطرهمچنین من ویژگی

گونه که خواهیم دید، وسوسه بزرگتر از آن بود که ایاالت بُرد. هماناین سوءاستفاده سیستم را از بین می
 ي مقاومت در برابر آن باشد.امتحده را یار

تنها شرایطی نبودند که مطلوبِ انباشت سرمایه در دورة  ،آزاد اما سیستم پولیِ عملی و تجارت نسبتاً 
ت ناشی از جنگ ا) نیاز به تعمیر خسار1پساجنگ جهانی دوم باشد. نکات زیر نیز باید مد نظر قرار بگیرند: (

) 2نظامی در طی جنگ. (ات تسلیحبرآمده از انحراف منابع در جهت تولید  و جبران کمبودهاي داخلیِ
ند بود هاي زمان جنگ سر بر آوردهیشرفتبر که از پهاي جدید سرمایهاي از تکنیکمجموعهموجوديِ 

 ) تقاضاي عظیم حاصل از نیازهاي نظامیِ قدرتِ 3، هواپیماهاي جت، و غیره). (یالکترونیکهاي دستگاه(
 اش).جو (و تا حد کمتري متحدان نظامیسلطه

ناپذیرند و با شرایط خاص این دوره بشدت متورم کیکجویی تفجایگاه سلطهذات و این نیازها از 
اقتصادي، و  -نظامی داريِسرمایهاهیر شوروي به عنوان ابرقدرت غیراند، بخصوص (الف) ظهور اتحاد جمشده

هاي امپریالیستی براي شکستِ این خواهانه و تالش قدرتآزادي اي ملیِه(ب) گسترش کشمکش
خوردهاي نظامی کوچکتر  و اي (کره و ویتنام) و بسیاري از زدمنطقهها، که شامل دو جنگ عمدة کشمکش

 ةانگیزپساجنگیِ پایدار آلمان و ژاپن به  حائز اهمیت است که بازیابیِ اقتصاديِ  ارتباطشود. در این می
 گردد.از جنگ کره باز می برخاسته

۷۲  Bretton Woods 
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کنیم که چرا پایان جنگ  توانیم دركاگر این زمینۀ تاریخی را درست و حسابی در نظر بگیریم، می
 1945ا ساخت. از سال جهانی مهیّ داريِسابقه براي نظام سرمایهجهانی دوم یک دورة گسترش بی

کوتاه  ،نزولیهاي المدت بوده؛ جهشطویل ،چرخۀ تجاري بر اساس استانداردهاي تاریخی صعوديهاي جهش
ه عمالً از بین نرفته، چشده، اگر  استهکتضادهاي سیستم که از رسید به نظر می. است و کم عمق بوده

 کرد که به گذشته تعلق دارند. شد واقعگرایانه فکرطوري که می

در کار بود که به هواي طوفانیِ  ،عمدتاً دور از نظر ،المدتی در زیر سطح وخاص طویل گرایشاتاما 
) گسترش 2گذاري افراطی، () سرمایه1شان عبارت بودند از: (کرد. به گمانم، مهمترینمی پیش رو اشاره
) افزایش نابرابري بین کشورهاي مرکزي و 4المللی، و () تضعیف سیستم پولیِ بین3، (دیونفراگیر ساختار 

 پیرامونی. اجازه دهید به ترتیب به هر کدام از این موارد بپردازیم.

بینی بر جماعت اهل کسب و کار در همۀ خوش ها،. در فضاي آن سالريگذاسرمایهبیش

االبد توسعه یابنده را داران بناي یک اقتصاد ظاهراً علیهاي نظام جهانی سایه افکنده بود. سرمایهبخش
الخصوص در صنایع اصلی مثل فوالد، ریختند. حجم عظیمی از ظرفیت تولیدي ساخته شد، علی

گذاري، مثل در سرمایه چنین شکوفایییک ازي، مواد شیمیایی سنگین، و غیره. سازي، خودروسکشتی
زند (توسعۀ بر آتشِ خود دامن میو آوَرَد، آمیزي بوجود میهمیشه، در کوتاه مدت و میان مدت رونق اغراق

 بجارمارکس). اما ت 1دپارتمان  صنعت فوالد نیاز به فوالد بیشتري دارد، و به همین شکل در سرتاسرِ
شود که تواند تا ابد ادامه یابد؛ و هر زمان که معلوم شماري نشان داده است که این فرایند نمیتاریخیِ بی

 باشد. از پیش  تردهنده ناشی از آن شاید تکان دیگر بس است، یأس و دلخوريِ

. از یک سابقه رخ داددر مقیاسی بی ،المللیهم در حد ملی و هم بین ،. این اتفاقدیونگسترش 

از سال "آورم: مثال می 1978اکتبر سال  چاپ شانزدهمِ  73بیزینس ویک گزارش ویژه در بارة بدهی از نشریۀ
چنان  ایاالت متحده یک اقتصاد جدید مبتنی بر قرض و بدهی ایجاد کرده؛ یک انفجار اعتباريِ 1975

الشعاع قرار را تحت 1970اوایل دهۀ  گیريِقرضدر روي افسارگسیخته و چنان نامتعارف که حتی زیاده
المللی ... کشورها را قادر جریان عظیم بودجۀ بدست آمده از بازار بین"المللی، و در سطح بین "دهد.می
صد البته این همه  "و تقریباً بدون محدودیت قرض بگیرند. هدتیروي بدهی قبلیِ خود غلاز سازد می

گنجد که این المللی را حفظ کرده است، اما در خیال هیچ کس نمیگذاري بینگیري تقاضا و سرمایهقرض
 بدون محدودیت تا ابد ادامه یابد.واقعًا وضعیت 

۷۳  Business Week 
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سازي دالر و طال که گونه که در باال قید شد، سیستم یکسان. همانالمللیتضعیف نظام پولیِ بین

برداري از منابع بهره در خصوصرد در کنفرانس برتون وودز اتخاذ شد به ایاالت متحده قدرتی منحصر به ف
شد: در اي سازگار با حفظ این سیستم استفاده میي از این قدرت به شیوهمدیدسایر کشورها داد. تا مدت 

گسترش یابندة  کسري داشتیم تا نیازهاي پولیِ یک اقتصادِهاي ایاالت متحده نیاز به موازنۀ پرداخت
کرد محدود به این کار نکرد. از ده دالرهاي اضافی را که تولید میالمللی برطرف گردد. اما ایاالت متحبین

هاي نظامی ، ساخت و حفظ پایگاهیهاي تابع خود در کشورهاي پیرامونقدرتی که داشت براي تقویت رژیم
گذاريِ خارجیِ خود ، کمک به تأمین مالیِ جنگ در هندوچین، و بسط و گسترش سرمایهجهاندر سرتاسر 

ها دالرهایی با مقیاسی ورايِ نیازهاي پولیِ سیستم مثل سیل به و به تدریج بر اثر این سیاست استفاده کرد.
 آورد.  مدنیا هجو

رقمی به مراتب وراي توان  ؛شود، برآورد مقدار آماس دالر بالغ بر هزار میلیارد دالر می1980تا سال 
ق نقد کرد. این رقم حکم شمشیر معلّ ایاالت متحده براي کنترل، اما همچنان کمتر از چیزي که بتوان

ها آلود دالر در همین نزدیکیدموکلس بر سر دالر را داشته و همچنان خواهد داشت. از زمان فروش هراس
پولی  عمده موفق به برقراري آرامش نسبیِ  هاي مرکزيِ هاي هماهنگ بانک، تالش1978در ماه اکتبر سال 

داريِ بوده است. اما وضعیت زیربنایی بهبود نیافت و در واقع ظاهراً وقتی که ایاالت متحده کشورهاي سرمایه
اوضاع رو به وخامت گذاشت. هر آن که اراده  ،هدایت کرد منفی ايِبه سمت جهش چرخه پیشرفته را مجدداً 

میشه حاضرِ هراس پولیِ تمام عیار، کردي، تالش براي آب کردن دالرهاي اضافی را، با احتمال همی
توانیم با برگشتن به آنچه که بعد از آخرین آن می يهاتوانستی از سر بگیري. براي پی بردن به پیامدمی

یم؛ استفاده کنقوة تخیل خود از رخ داد،  1931ریش در سال تا 74ستالدندیتااتفاق مشابه، یعنی سقوطِ کرِ
گرایی، دورة پساجنگ جهانیِ اول را جرقه زد و آغازگر دورة جدید حمایتاي که پایان سیستمِ پولیِ واقعه
 هاي ارزي، و کنترل ملی بر جریان و چرخش پول و سرمایه شد.بلوك

افزایش نابرابري  واقعیتِاخیر  هاي. در سالافزایش نابرابري بین کشورهاي مرکزي و پیرامونی

زیادي  ۀمورد اذعان قرار گرفته و در بارة آن بحث و محاج بین کشورهاي مرکزي و پیرامونی در ابعاد گسترده
بورژوازي هرگز یک توضیح منسجم، چه برسد به متقاعد کننده، از آن  صورت گرفته، هر چند علوم اجتماعیِ

نظر ما دقیقاً گونه ابهام باقی نمانده و عالوه بر این از نقطهارائه نکرده است. از طرف دیگر، براي ما جاي هیچ
نابرابري با  که توان انتظار داشتداري به عنوان یک کلّیت در حال گسترش باشد، میانی که نظام سرمایهزم

تواند در تضاد بین میزان نسبتاً ثابت ارزش افزوده در کشورهاي حداکثر سرعت رشد کند. توضیح آن می
ایم. در یک دورة بارة آن حرف زدهمرکزي و استثمار زیاد و فزاینده در کشورهاي پیرامونی باشد که قبالً در 

۷٤ Austrian Creditanstalt 
                                                           



رونق مجدد اقتصاديِ عمومی مثل آنچه بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد، کشورهاي مرکزي شاهد افزایش 
د؛ حال آن که در کشورهاي هستندرآمدهاي واقعی هم براي سرمایه و هم کار و سطح نسبتاً باالي اشتغال 

د از افت یت متمرکز است، در حالی که طبقات مولّپیرامونی، افزایش درآمد در بخش کوچکی از جمع
 برند.استاندارد زندگی و افزایش بیکاري رنج می

هاي همزیست، و بشدت متعامل، مضاعف است. در کشورهاي این روندها و گرایش پیامد همۀ
 دیون مجدد، و انفجار مهارناپذیر ساختار مبتنی بر رکوديِ مرکزي شاهد تزلزل فرایند انباشتِ سرمایه، تورمِ

ها، به همراه افزایش زندگی براي توده هستیم. در کشورهاي پیرامونی این سناریو شامل افت استانداردِ
 رسد،درصدِ نیروي کار می 40تا  30ها، که اغلب به ست؛ و همچنین میزان نجومیِ بیکاريسرکوب سیاسی

گونه بهبود احتمالی. بنابراین انداز و هیچدر چشمگونه فروکش ه، حتی قحطی، با هیچ، سوءتغذیفقر به همراه
هاي فرارسیدن نقطۀ برند، و نشانههر دو بخش نظام جهانی در وضعیت حداقل بحران خفته به سر می

ال ها در اکتبر سمریکا و دالر در همین نزدیکیآهراس ناشی از فروش بازار بورس  –فروپاشی کم نیست 
ست بر افزایش افسارگسیخته و نامطمئن قیمت طال، گواهی هاتازگی انقالب ایران، و، همین، 1978

هاي رایج. اما جدا از این موارد خاص در وضعیت فعلی، سؤالِ به مراتب بزرگتري پول همۀاعتمادي بر بی

ه به مدت بیش از یک ربع ست کداريِ جهانی محصول نیروهاییمورد بحث است. بحران فعلیِ نظام سرمایه
اي، اند. آنها هنوز هم فعال هستند؛ در واقع، آنها ذاتیِ سیستم هستند. تا چیز غیرمنتظرهقرن دخیل بوده

مثل یک جنگ بزرگ مداخله نکند، به کارکردِ خود ادامه خواهند داد. بعید است این نیروها بدست 
     المللی هم نداریم.زي به اسم دولت بینهاي ملی متوقف شده یا مهار شوند، و اساساً چیدولت
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 فصل چهارم

 مارکسیسم و آینده

داري و رشد و گسترش آن به شیوة فکريِ دیالکتیک در تضاد با متافیزیک، سرمایه ،امدر سخنرانی قبلی
اکنون به جان این متشکل از یک مرکزِ خودمختار و یک پیرامونِ وابسته، و بحرانی که هم عنوان نظام جهانیِ

آراء و افکاري در بارة  بررسی خواهم بهنظام جهانی افتاده است را مورد بحث قرار دادم. در این سخنرانی می
که پس از موفقیت قصد  اند و نوع جوامعیاي که براي براندازي این نظام سر بر آوردههاي انقالبیحرکت

 بپردازم. ،ایجاد آن را دارند

اي از آثاري که بین گردد و در مجموعهبرمی 1840هاي اي بنیادي مارکسیسم به سالهایده 
به رشتۀ تحریر در آمد  ،چه بصورت فردي و چه اشتراکی ،توسط مارکس و انگلس 1848و  1844هاي سال

(انگلس)،  76وضعیت طبقۀ کارگر در انگلستانرکس و انگلس)، (ما 75خانوادة مقدساند: پیکربندي شده

(مارکس و  78مانیفست کمونیست(مارکس)، و  77فقر فلسفه(مارکس و انگلس)،  ایدئولوژي آلمانی

که در آن زمان انگلستان و  دهندیز انقالب صنعتی را نشان میانگشگفت انگلس). همۀ این آثار تأثیرِ 
شدت متأثر ه نوردید. مارکس و انگلس، مثل بسیاري از معاصرین خود بر میهایی از اروپاي غربی را دبخش

این شرایط را با جزئیات آنها هاي جدید بودند؛ کارخانه از رشد سریع و شرایط زندگیِ غیرانسانیِ طبقۀ کارگرِ 

 به سرتاسر دنیا عرضه کردند. مانیفستنگاشته و در کتاب  وضعیت طبقۀ کارگردقیق در کتاب 

تفسیر خود را از طبقۀ کارگر در کشورهاي  نبنیادی در زندگیِ آتیِ خود به هیچ شکلِهرگز آنها  
شان شکل داده بودند، کنندة رشد فکريکه در آن دورة تعیینرا آن  پیشرفته و نقش انقالبیِ  داريِ سرمایه

ر شرایط زندگی و وضعیت این حال نیمۀ دومِ قرن نوزدهم شاهد تغییرات بسیار مهم دتغییر ندادند. و با 
دهی طبقۀ کارگر اروپاي غربی بود. روند دستمزدهاي واقعی رو به افزایش بود؛ سازمان سیاسیِ طبقۀ کارگرِ

از نوع دولت رفاه بواسطۀ کش و  ی؛ و اصالحاته بوددر هر دو عرصۀ اقتصادي و سیاسی گسترش یافت
هاي بقات حاکم که مشتاق جلوگیري از رویاروییند (یا در برخی موارد طرسید يپیروزبه هاي مستمر قوس

داري، که بعد از شکست بالقوة انقالبی بودند به آن تن دادند). این دستاوردها با گسترش سریع سرمایه

۷٥  The Holy Fmily 
۷٦  The Condition of the Working Class in England 
۷۷  The Poverty of Philosophy 
۷۸  The Communist Manifesto 
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امپریالیستیِ کشورهاي پیرامونی و ، و با استثمار متراکم ه بودجاي پاي خود را محکم کرد 1848هاي انقالب
 هاي آخر قرن میسّر گردید.ر دههد ،توسط کشورهاي مرکزي

 از طریق تماسواسطه نبودند و در واقع براي آشناییِ بیغافل البته مارکس و انگلس از این تحوالت  
آنها حفظ  روابط خود را با فرصت کافی داشتند وطبقۀ کارگر  فزونِ رهبران انگلیسی و اروپاییِ احزابِ روزابا 

 بودند: این که طبقات کارگرناتوان هاي خود ناپذیر در آموزهنتیجۀ اجتناب یککردند. اما از بکارگیري می
ه انقالبی بوده باشند، با انقالب صنعتی بطور بالقوّ در روزهاي آغازینِکه کشورهاي مرکزي، هر چقدر هم 

 يدارسرمایهدر چارچوب نظام  خود وضعیت اعضاء طلبيبهبود وطلب ي اصالحهاتحوالت بعدي به نیرو
 79تبدیل شدند.

 یا نه این که مارکس و انگلس به راستی در بارة پتانسیل انقالبیِ کارگران صنعتیِ اولیه حق داشتند 
هشیاريِ انقالبی  طوري به اثبات رسید که هیچ مارکسیستی، که با ایدة طبقۀ کارگر غربی به عنوان تحقق

یعنی، تا قبل از انقالب روسیه. انقالب صنعتی دیر بینی کرده باشد؛ پیشآن را توانست تربیت شده بود ، نمی
طبقۀ به سرعت ها در کارخانهبه روسیه رسید؛ اما وقتی که باالخره در اواخر قرن نوزدهم از راه رسید، 

آن  د که مشابهباشنو با آن دست به گریبان  یستهپرولتاریایی بوجود آورد که مجبور بودند تحت شرایطی ز
معاصر خود در غرب، با  انجوان، برخالف همتای انکارگراز در غرب موجود بود. این قشر نیم قرن قبل از آن 

ضروريِ پیروزي  انکه، تحت رهبريِ لنین، به عنوان راهنمای شدندچنان شدتی پذیراي مارکسیسمِ انقالبی 
 .ندعمل کرد 1917 در انقالبِ

بود یک روند عمومی باشد؛ تغییر مکان مارکسیسمِ انقالبی از  که مقدّراین اولین نمونه بود از آنچه  
گرفتن آن مساعدتر بود. انقالب روسیه  زادگاه خود در اروپاي غربی به مناطقی که شرایط براي غلبه و رونق

عمدتاً به کشورهاي توسعه یافتۀ مرکزي و  1917ایفا کرد. مارکسیسم قبل از  یخود در این فرایند نقش مهم
ترکیب اولین و دومین انترناسیونال به وضوح این موضوع را نشان  –شان محدود شده بود خارجی شعبات

اش، دیگر یک گونه که قبالً قید شده، تا قبل از وقوع جنگ جهانیِ اول، جداي از لفاظیو، همان –دهد می
ناسوینال (که اکنون از جنبش و حرکت انقالبی نبود. مارکسیسم بعد از انقالب روسیه و تأسیس سومین انتر

طلبیِ طبقۀ کارگرِ کشورهاي مرکزي، که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم شکل گرفته و تا زمان حال ادامه یافته این تلویحاً بدین معنی نیست که اصالح  ۷۹
و فزایندة  ست. یک قرن و نیِم مورد نظر یک دورة تدوام هر چند ناموزِن بسط و گسترش کاپیتالیستیداريِ جهانیاست، یک ویژگیِ دائمِی نظام سرمایه

سخنرانیِ قبلی درست باشد، این که  داري پیشرفته بوده است. هر چند، اگر استداللاستانداردهاي واقعی زندگی براي کارگران در کشورهاي سرمایه
گیري اجتناب یجهدهد، سخت است از این نتناپذیري را از خود نشان میاي شده است که همۀ عالئم برگشتنظام جهانی اکنون وارد مرحلۀ بحرانی

بینی کنیم که این مرحلۀ جدید شویم. البته خیلی زود است که پیششهري میورزید که ما داریم وارد فصل جدیدي در تاریخ طبقات کارگري کالن
گیرِي نباید دور احتمال شکل شاهدِ دگرگونیِ ثانویۀ این طبقات خواهد بود؛ این بار یک بار دیگر تبدیل آنها به یک نیروي انقالبی. اما هیچ مارکسیستی

شود که جایگزین آن سقوط به بربریت یا، تر مینظر کند. روز به روز دارد روشنچنین تالشی براي ایجاد چنین پیامدي را خط کشیده و یا از آن صرف
 اي، خودتخریبیِ نوع بشر است. هاي هستهبا در نظر گرفتن قدرت سالح

                                                           



داريِ جهانی شود) در سرتاسر کشورهاي پیرامونیِ نظام سرمایهلنینیسم نامیده می-نو عموماً مارکسیسم
 ي انقالبی شد.هاي جدّاي تبدیل به ایدئولوژيِ جنبشگسترش یافت و به طرز فزاینده

 کارگرِ  بیستمی در طبقۀ هاي انقالبیِ قرنشود: آیا این جنبشدر این جا سؤال مهمی مطرح می 
، از قبیل لنین و کشورهاي پیرامونی همان معنایی را دارند که مارکس و انگلس و پیروان اولیۀ آنها

اما با قیود و شرایطی. آنها  ،کنم جواب باید آري باشدکردند؟ من فکر می، از آن اراده میهاي روسبلشویک
اند نی و ایدئولوژي مارکسیسمی که بدان متوسل شدهبیتردید از این جهت کارگري هستند که جهانبی

یل قرن نوزدهم شکل گرفته است که با انقالب صنعتیِ اواخر قرن هجدهم و اوکارگري مبتنی بر تجربۀ طبقۀ

گرفته شده بیان  خانوادة مقدسبودند. مارکس و انگلس نکتۀ اساسی را در متن معروف زیر که از کتاب 

 کردند: 

، چون شرایط رسدبه کمال میطبقۀ کارگرِ تماماً مترقی شریت، حتی ظاهر بشریت، عمالً در چون تجرید کل ب
طبقۀ کارگر  یت اززیستیِ طبقۀ کارگر نشانگر نقطۀ کانونیِ تمامی شرایط غیرانسانیِ جوامع معاصر است، چون انسان

بدست آورده است و ناگزیر از تن دادن به نیازهاي  تئوریک هشیاريِ خود گشتگیاز گماو ، اما رخت بر بسته است
طبقۀ کارگر  ،بخاطر همۀ این دالیل –برابر این شرایط غیرانسانی ست... براي طغیان در ناپذیر و مطلقًا اجبارياجتناب

 )88. ، جلد دوم، صWerke(تواند و باید خودش را رها سازد می

یافتۀ ر بارة طبقات کارگر کشورهاي توسعه دکه رسد در زمان ما به ندرت به عقل کسی می 
ید  هاي خلعتوان انکار کرد که در مورد تودهفرسایی کند. و حتی چگونه میمبه این شکل قل داريسرمایه

 اش این امرداريِ جهانی با آن همه جمعیت و تنوع انسانیۀ نظام سرمایهالحمایدة کشورهاي پیرامونیِ تحتش
زمانۀ مارکس با  داق دارد؟ و آیا همین شباهت عمده در وضعیت وجوديِ طبقۀ کارگرِهنوز مص با قدرت تمام
چشمگیر است  ید شدة کشورهاي پیرامونی در زمانۀ ما نیست که مبیّن این واقعیتِ هاي خلعوضعیت توده

ها، ایدهدیگري از که مارکسیسم، که به عنوان مشخصاً یک پدیدة اروپایی سر بر آورده بود، از هر مجموعۀ 
 جهانی یافته است؟ تشریت به درستی روز به روز مقبولیّدر تاریخ بچه سکوالر چه مذهبی، 

ما وقتی که هاي انقالبیِ کشورهاي پیرامونی یقیناً کارگري هستند. امعنا، جنبش بنابراین، بدین
  شوند.تر میشود، مسائل به مراتب پیچیدهها میاین جنبش صحبت از ترکیب و رهبريِ 

باال را براي  هايهاي ردهرسیري، اگر سوال به لحاظ ریشۀ طبقاتیِ افرادي که کُدر خصوص رهب
ح شود، در آن راند مطکردهاِشغال هاي انقالبی دهی به تئوري و عملکرد سیاسیِ جنبشمسئولیتِ شکل

مان مارکس و لنین توان گفت آنها طبقۀ کارگر هستند. اما این امر همچنین در زصورت آشکار است که نمی

چه باید هم واقیت داشت، و تئوري مارکسیست در هیچ زمانی انتظار نداشت خالفِ این باشد. لنین در 
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با استداللی بس قدرتمند تأکید کرد که تئوري انقالبی و رهبري فقط باید از بیرون از طبقۀ کارگر  80کرد

بطور تلویحی مطرح شده بود،  مانیفست باشد، اما در این خصوص او داشت هر آنچه را که پیشاپیش در
هاي قرن نوزده و بیست به همۀ انقالب تجربۀ تردیدي نیست کهکرد. و بیان می آشکاربطور صریح و واقعاً 

 شود.گیري منجر میهمان نتیجه

هاي باال اهمیت دارد. کل مجموعۀ فعاالنی که یک جنبش اما رهبري انقالبی بس بیشتر از افراد رده
شود و هم رزمندگان عادي، همچنین نقش رهبري کادرها میکه هم شامل دهند، بی را تشکیل میانقال

قلِ ث ها به عنوان یک کل به عهده دارند. آیا شخصیت طبقاتیِ آنها با جابجاییِ کانونیِمهمی در ارتباط با توده
داري به کشورهاي پیرامونی دچار تغییرات اساسی شده است؟ اگر انقالبی از کشورهاي پیشرفتۀ سرمایه

طلبی قبل از خیزش اصالح همچون مشابه فرضیِ انقالب کارگري در اروپاي غربیِ بتوانیم انقالب روسیه را 
مهمی اتفاق  تحول ،پیرامونیبا جابجایی به سمتِ کشورهاي  کنم پاسخ آري باشد.قلمداد کنیم، فکر می

ا از طبقۀ کارگر صنعتی عضوگیري کرده بود، افتاده است. هستۀ حرکتی که به انقالب روسیه دامن زد آشکار
و حتی این نیز واقعیت دارد که بخش مهمی از رهبري سران جنبش از همان طبقه بودند. اما این حرف را 

اند، که از میان آنها انقالب ر کشورهاي پیرامونی موفق بودهزد که د ايهاي بعديتوان در بارة انقالبنمی
گونه که افتادند، همان ها تحت لوايِ مارکسیسم اتفاقچین به مراتب از همه مهمتر است. این که این انقالب

حزب کمونیست "دهد. و در مورد چین، رشد آغازینِ آنها را نشان می ام، منبع الهام کارگريِ کرده قبالً بحث
اانقالبیِ روسیه هاي پیش) در شهرهاي ساحلیِ بزرگ رخ داد و با الگوبرداري از مدلِ بلشویکCCP( "ینچ

در دستان  1927هاي سال ش را از طبقات کارگرشان کسب کرد. اما پس از شکستبخش عمدة حمایت
جا بعد از دو نشینی به مناطق روستایی شد، و از آنمجبور به عقب CCPاش، کومینتانگ و حامیان خارجی

ترکیب جنبش انقالبی عمدتاً روستایی بود در این واقعه دهه مستقیماً به تسخیر نهاییِ قدرت نائل شد؛ 
عناصر طبقۀ کارگر در این واقعه خبري از ن معنی نیست که زمینان، خرده بورژواها). این بدی(دهقانان، بی

توان، عاً نیروهاي غالب نبودند. و همین حرف را مینبود یا آن که آنها نقش مهمی بازي نکردند؛ اما آنها قط
جهانیِ دوم زد که در کشورهاي پیرامونی اتفاق افتاده  هاي پساجنگهایی، در بارة سایر انقالبالبته با تفاوت

 است.

اکنون تعدادي از داري، همهاي آیندة بیرون از مناطق توسعه یافتۀ سرمایهدر خصوص انقالب 
طبقات کارگر صنعتی که  خواهند شد، بابیشتر نیز هاي آتی کشورها هستند، و به احتمال خیلی زیاد در سال

ه به لحاظ فناروي اي کتعداد هستند اما در مقیاس وسیع در واحدهاي تولیدينسبت به کل نیروي کار کم
هاي پیشین در کنند که یادآور دورهاند و تحت شرایطی زندگی میبه استخدام در آمده ،پیشرفته هستند

۸۰  What Is To Be Done? 
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. در ستبر روسیۀ پیشاانقالبی اي شبیه به وضعیت حاکمه تا اندازهوضعیتی ک –ست کشورهاي مرکزي
ه انقالب روسیه تحت رهبري طبقۀ کارگر هایی تحت رهبري طبقۀ کارگر به همان معنایی کاینجاها انقالب

هایی را داشته رسد که انتظارِ انقالببه نظر میاین تر گرایانهپذیر است. اما، در کل، واقعتردید امکانبود بی
طبقات مختلط به وقوع بپیوندد؛ ترکیب ویژة هر مورد به تاریخ و ساختار طبقاتیِ کشور  باشیم که با رهبريِ 

 مد نظر بستگی خواهد داشت.

دامن چه نوع جوامعی به قرن بیستمی  يِهابپردازیم که این انقالب قبل از آن که به این سؤال 
یم. این واقعیت که طبقۀ کارگرِ ، الزم است که در بارة مورد روسیه چند کلمه بیشتر حرف بزنخواهند زد

به نظام که تزاري بود و از این طریق دهقانان را توانمند ساخت  رژیم صنعتی نیروي محرکۀ براندازيِ
گیريِ جامعۀ که نیروي محرکۀ پشت شکل نیست د، بدین معنانمناطق روستایی پایان ده داريِ زمین

انقالب روسیه انهدام واقعیِ طبقۀ کارگر صنعتی قبل از سال  بود. شاید بزرگترین تراژديِ همو نیز پساانقالبی 
هاي تلخ جنگ داخلی و دخالت خارجی بود. تعداد زیادي از آنها در جنگ کشته شدند. با در سال 1917

حال دیگران، ها شهرها را ترك کردند. با اینهشروع قحطی و فروپاشیِ تولید صنعتی تعداد زیادي از باقیماند
ها، در ارتش یا بورروکراسیِ دولتی بکار گرفته شده و از هة احزاب و اتحادیدسالم به در بر نِجا اعضاءِ
هاي صنعتی شدنِ انگیزههاي طبقاتیِ خود بریده شدند. طبقۀ کارگر جدیدي که با بهبود تولید و ریشه

از همان اول با طبقۀ زدایی شدة شهرها بودند: کرد عمدتاً از نواحی روستایی و عناصر طبقه رومتعاقب ظه
گیريِ مضاعف آن تحت کارگري که انقالب کرده بود چندان وجه اشتراکی نداشت، و پیدایش و شکل

ها واقعیاتی هستند که دهنده به پیشینیان خود بسیار متفاوت بود. اینشکل شرایطی رخ داد که از شرایط
ئوریک پنهان مانده است، و تازه اخیراً اي و تهاي کلیشهبنديفرمول به واسطۀشان از دیرباز اهیمت

تاریخ شوروي را  ر مجدد و رادیکالِفسیمبرم به ت صلۀ زمانیِ بیش از نیم قرن، که نیازِنویسندگانی، با فا
برند. (در این خصوص فقط به کار چارلز بتلهایم، که کم دارند پی به اهمیت آنها میاند، کمکرده اسحسا

کم بیرون کم 1974در  81مبارزات طبقاتی در اتحاد جماهیر شورويان اش با عنومطالعۀ چند جلدي

که ما را به جاهایی خیلی دور  –کنم.) هدف من از طرح این موضوع دنبال کردنِ آن نیست آمد، اشاره می
باورهایی که، چون از دیرباز حضور داشته ست در برابر پذیرشِ غیر انتقاديِ هشداري بلکه صرفاً –خواهد بود 

اند جایگاه حقایق بدیهی را به تسخیر خود در آورند. انقالب روسیه در واقع یک اند، توانستهبارها تکرار شده و
اي که از دل آن انیت جامعهانقالب کارگري به معنايِ کامل مارکسیستی بود، اما الزاماً داللتی بر ماهیت و حقّ

 آمد ندارد.بر
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لنینیسم: من این عبارات  –را به مارکسیسم (یا مارکسیسم  همۀ جوامع پساانقالبی که وفاداري خود 
نامند. سؤالی که اکنون می "سوسیالیست"کنند خودشان را اعالم می) کنمرا به یک معنی استفاده می

به عبارت  کالسیک سازگار است یه نه! سیسمِکمارکه آیا این استفاده با است خواهم مطرح کنم این می
با درکی که مارکس و انگلس و لنین از سوسیالیسم داشتند سوسیالیستی هستند، یا آن  دیگر، آیا این جوامع

 شود؟متفاوتی استفاده می واقعیتِ که اکنون براي نامگذاريِ

شد، و با گذشت زمان در قرن نوزدهم به اَشکال بسیار زیادي استفاده می "سوسیالیسم"عبارتِ  
دهند. هر چند، به یاد ندارم که حتی آنها، ع کاربردي را انعکاس میهاي مارکس و انگلس طبعاً این تنونوشته

چه بطور مستقیم و چه بطور استنتاجی، به عنوان شکل خاصی از جامعه آن را تعریف کرده باشند. موقع 
اندیشیدن به زمان حال و آینده، آنها روي دو شکل از جامعه تمرکز کردند: کاپیتالیسم و کمونیسم. مارکس 

دورة تغییر شکلِ انقالبیِ یکی به دیگري قرار "بین این دو جامعه  ه بود کهنوشت 82ي بر برنامۀ گوتانقددر 
در  آیدمیوجود به معنیِ ضمنیِ آشکار در این جا این است که جامعۀ گذاري که در طی این دوره  "دارد.
هاي گوناگون ماهیتاً هم از کاپیتالیسم سهم دارد و هم از کمونیسم، اما به هاي گوناگون و با نسبتزمان

 تصور است. لشود و نه قابا نه شناخته میخوديِ خود به عنوان یک جامعۀ متمایز و مجزّ

مراحل  ر بارةبا حرف زدن د – نقدي بر برنامۀ گوتادوباره در  –شناسی مارکس به لحاظ اصطالح 

 نقدِ تر کمونیسم از عهدة این مشکل برآمد. زمانی که لنین حدود چهار سال بعد از کتاب اولیه و پیشرفته

را جاي اولین مرحلۀ  "سوسیالیسم"را نوشت، به خودش اجازه داد  83شدولت و انقالبمارکس کتاب 
کمونیسم بکار بَرَد؛ استدالل او این بود که تا آن زمان این کار دیگر یک استفادة رایج و متداول شده بود. او 

حقوق "شود) بنابراین در اولین مرحلۀ جامعۀ کمونیستی (که معموالً سوسیالیسم نامیده می و"نوشت 

بدست آمده  فقط تا بخشی، فقط متناسب با انقالب اقتصاديِ  ، بلکهگرددلغو نمیدر تمامیتِ خود  "بورژوازي
معلوم است که لنین داشت مارکس را تفسیر  ".شودبرچیده می تا آن زمان؛ یعنی، فقط در قبالِ وسایل تولید

موفق پا به عرصۀ وجود  اي که با یک انقالبِکرد، نه آن که با او مخالفت کند. براي هر دو آنها جامعهمی
چه بخواهی آن را اولین مرحلۀ کمونیسم بنامی چه سوسیالیسم، ماهیتاً یک جامعۀ گذار بود و به  بگذارد،

 بود.ناپذیر آن میهاي جداییخوديِ خود تضاد و تنش قطعاً از ویژگی

به خواهند مینامند منظورشان این است که آیا کشورهایی که امروزه خودشان را سوسیالیستی می 
توانم تظاهر کنم که اکنون توضیح داده شد مورد تفسیر قرار بگیرند؟ نمیی/لنینی که همسکهمان معنايِ مار

ترین و با دکترین نظريِ همۀ آنها آشنایی دارم، اما تا آنجا که به اتحاد جماهیر شوروي و چین، دو تا از بزرگ

۸۲  Critique of the Gotha Program 
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را به عنوان جوامع دچار ست؛ آنها خودشان مربوط است، جواب قطعاً منفی هترین کشورها در این مقولمهم
کنند. آنها دست از هدف قلمداد نمی ،از تنش که بین کاپیتالیسم و کمونیسم در حال گذار باشد تضاد و مملوّ

اند، اما دیگر براي آنها از اهمیت تحلیلی یا عملی برخوردار نیست. براي آنها غاییِ کمونیسم برنداشته
شود، گاهی اوقات سیستم نامیده می –ز جامعه معنی دارد سوسیالیسم به خوديِ خود به عنوان شکلی ا

عینی و قابل  داري،سرمایهاي که به همان معناي قوانین با قوانین عملیاتی –اي از تولید گاهی اوقات شیوه
هاي اجتماعی و طبقاتیِ نظر آنها مشخصۀ این شکل از جامعه به هیچ وجه تنشفهم هستند. و از نقطه

 "مترقی سوسیالیسم"شوروي را (که اکنون راي مثال، دکترین رسمی شوروي جامعۀ خصمانه نیست. ب
بیند که ) میکارگران فکريشود) متشکل از دو طبقۀ نامتضاد (کارگران و دهاقین) و یک قشر (نامیده می

به پیش سوق داده  "شود و با انقالب علمی و تکنولوژیکاداره می "حکومت براي تمام مردم"توسط یک 
تونگ در همان جهت بوده، هر چند تسه نگاه چین از زمان مرگ مائو 84شود تا به کمونیسم نائل شود.می

 رموله شدة دقیق دست یابد.روشن و ف نتوانسته به چنان بیانِ

سوسیالیسم به عنوان شکلی از جامعه به خوديِ خود که عاري از  کامال مشخص است که این تئوريِ 
اي در مارکسیسم ایههیچ پ هدمخور بود بطور کاملتکنولوژیک  -هاي خصمانه است و با نیروهاي علمیتضاد

 ،محرکۀ تاریخ با نفی فراگیر اصلِ بنیادینِ ماتریالیسم تاریخی که تضاد طبقاتی نیرويِ  کالسیک ندارد؛ و
ن به تنهایی براي محکوم کند. ایبرابري می ،و بی دولت است هطبقدرست تا حصولِ جامعۀ کمونیستیِ بی

کالسیک هیچ گونه تجربۀ جامعۀ  مارکسیسمِ  کند: بعد از آن که تمامیِکردن این تئوري کفایت نمی
ي دارسرمایهی و داریسرمایهافکنی نداشت، و برآوردهاي مبتنی بر تاریخِ جوامع پیشابراي پی داريسرمایهپسا

اي از نوع شوروي با مارکسیسمِ مورد نیاز است مقایسۀ تئورياشتباه از آب در بیایند. آنچه که احتمال داشت 
 ست.اي از نوع شوروي با واقعیتی از نوع شورويبلکه مقایسۀ تئوري ،کالسیک نیست

قسمت  شویم.، بالفاصله با تضادهاي فاحشی مواجه میرا به گردن بگیریماي اگر چنین مقایسه 
 شود. در تئوريو حکومت مربوط می کارگران فکريقشر  هاي فرضیِدار عمده به مفاهیم و نقشمسئله

بوروها (دفاتر سیاسی احزاب ها و افرادي که از پولیتمتشکل است از گروه کارگران فکري شوروي قشرِ
ي در وضعیت اجتماعی و متغیراند، و با این کار روي اختالفات جدّ ییس روستاارمد انکمونیست) تا معلم

بریم که بخش بزرگی از زنیم، پی میب. زمانی که این هالۀ ابهام را کنار شودگذاشته میشان سرپوش وظائف
تر؛ یک الیۀ متوسط، که متشکل شده از کارگرانی با تحصیالت بهتر و نسبتاً مرفه کارگران فکريقشر 
که شاید از دستمزد گیرد ها، متخصصین، دانشگاهیان، هنرمندان، بازیگران، و امثال اینها را در بر میايحرفه

، شماره Noel Giraud, "L'Economie Politique des R'egimes de Type Sovie'tiqe," Le Monde Diplomatiqe-Pierreبه  ۸٤
 نگاه کنید. 1978اوت 

                                                           



اما قدرت کمی داشته یا اصالً قدرتی نداشته باشند؛ و یک گروه بسیار کوچک که  هدوباالیی برخوردار ب
هاي اند و همۀ تصمیم(در دولت و حزب) به انحصار خود در آوردهدر اقتصاد و سیاست را هاي رده باال پُست

آلود حاکم وضعیت گنگ و ابهام شکل ازکومت، همین گیرند. در خصوصِ حعمدة اثرگذار بر کل کشور را می
این است که مالک اکثر وسایل  نامدمی "حکومت براي کل مردم"آن را  هبواسط بدان که یاست. تنها توجیه

کند. اما این یک تولید است؛ در تئوريِ قانونی/حقوقی به عنوان نمایندة جامعه به عنوان یک کل عمل می
برداري بر بهره دي و چه جمعی، از هیچ گونه کنترلکثریت عمدة مردم، چه بطور فرچون ا ،دروغ آشکار است

عظیم بیشتر مثل یک قیّم یا افسر  از وسایل تولید برخوردار نیستند. دولت، در واقع، نسبت به این اکثریتِ
که تعداد قابل  هایی. همۀ سازمانرفتار کرده باشد کند تا آن که مثل نماینده یا عامل مردمپلیس رفتار می

شوند، و اعضاء هاي کارگري) از باال به پایین کنترل میاي از مردم به آنها تعلق دارند (مثالً اتحادیهمالحظه
 اند.ترین حقوق مثل حشر و نشر و بحث آزاد محرومعادي از حتی ابتدایی

ست یا نه، به بقاتیمراتبی و اقتدارگرا هم یک جامعۀ طاگر بپرسیم که آیا این نوع جامعۀ سلسله 
 موقعاي از وجودِ طبقات نیست: اگر هر کسی مراتب خود به خود نشانهنظرم جواب باید آري باشد. سلسله

آوردن از یک جایگاه مشخص در سلسله مراتب  براي سر در يتولد از همان فرصت و شانسِ کس دیگر
کنند. بنا ها بدین شکل عمل نمیمراتبل سلسلهتوانیم از طبقات حرف بزنیم. اما در عمبرخوردار باشد، نمی

مراتب هایی که در یک سطح معین در یک سلسلهتوانیم مطرح کنیم، انسانبه دالیل زیادي که این جا نمی
اقد امکانات که در سطوح پاییین هستند ف ییمانند: آنهاجا میشوند معموالً همانبدنیا آمده و بزرگ می

که در سطوح باالیی قرار دارند از امکانات الزم براي رسیدن به حتی مراتب  ییو آنها ند،صعود به سطوح باالتر
هاي سازمانی محیطند. طبیعتاً، در برخی از تر برخوردانتقال به سطوح پایین باالتر یا حداقل مقاومت در برابرِ

داشته باشد تولید رواج  ند، و جایی که مالکیت خصوصی در وسایلتریب از جاهاي دیگر قويااین مزایا و مع
شود براي بکار برند میند. اما همیشه وجود دارند، و روي کسانی که از آنها بهره میمنداي قدرتبطرز ویژه

هایی مراتببردن همۀ تالش خود جهت تشدید و تقویت آنها حساب باز کرد. به همین دلیل است که سلسله
شوند و هاي طبقاتی تمام عیار میبه ناچار تبدیل به سیستم آورنداي دوام میمالحظه قابل که براي مدت

ها،  آنها را گرفت. انقالبیون، از قبیل مارکسیست ِ توان جلوي این کارساز میندِ خنثیمفقط با نیروهاي قدرت
د اند؛ شایبین بودهتغییر این الگوهاي رفتار اجتماعی از طریق انقالب خوش معموالً در خصوص امکانِ همیشه

مشخصِ  یک دلیل آن این بوده است که آنها مستعدِ اشتباه گرفتن انهدام یا تجزیۀ گستردة یک سیستمِ
مراتبِ یک سلسله مراتب به خوديِ خود، یا دست کم نیروهاي مایل به تبدیلِمراتبی با برچیدنِ سلسلهسلسله

که این موضوعات را به  مارکسیستیبازسازي شده به یک سیستم طبقاتیِ تمام عیار هستند. تنها انقالبی و 
بشریت "تونگ بود. او به آندري مولرو نوشت تسه خوبی فهمید و در پی آن بود که طبق آن عمل کند مائو
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کند. نهد... اما نابرابري را از نو پیاده میتالیسم را از نو بنیان نمییکه به حال خود گذاشته شود، الزاماً کاپ
دانیم، مائو تمام تالش خود را بکار گونه که میهمان 85"طبقات جدید قدرتمنداند.نیروهاي متمایل به ایجاد 

هاي درونیِ در چینِ پساانقالبی به حال خود گذاشته نشود: این نکته در قلب بسیاري از تالشبشریت برد تا 
ون همچنین جا گرفته بود، که در انقالب فرهنگی به اوج خود رسید. اکن 1949چین بعد از  حزب کمونیستِ

روي جاي پاي گذاشتن ها به اهداف خود نرسیدند و چین از زمان مرگ مائو، با پا دانیم که این تالشمی
سازيِ نیروهایی که به سمت تشکیل اتحاد جماهیر شوروي، حداقل در حال حاضر از تالش براي خنثی

اهراً ، مثل همتاي روس خود، ظئوییااند صرف نظر کرده است. در واقع رهبريِ پسامطبقات جدید برداشته
طبقۀ جدید شاید در چین هنوز راه زیادي  يکند. نیروهادارد آنها را نمایندگی می بجاي مقابله با این نیروها

 رسد این فرایند به خوبی پیش گرفته شده است.پیش رو داشته باشند، اما به نظر می

هايِ که با انقالبمطرح شده بود صوص نوع جوامعی گردیم که قبالً در خاکنون به سؤالی برمی 
اي شکل . براي من روشن است که دارند مستقالً به جامعهگیرنددارند شکل می یقرن بیستم تاکنون موفقِ

و هم با کمونیسم، و نباید با آن به عنوان ترکیب قرار گیرد با کاپیتالیسم در تقابل دهند که هم باید می
معتبر است. از طرف دیگر، چون تا این حد ز هر دو برخورد کرد. درکی که از خود دارند ا بینابینی و موقتی

 کنند، باید به نوعی این خودانگاره را با نگاه سنتیِ مارکسیسم که جامعۀخودشان را مارکسیست قلمداد می

د. نفرد، انطباق ده اجتماعیِ منحصر به گیريِیک شکل نهبیند و پساانقالبی را یک مرحلۀ گذرا و موقتی می

 همتواند چگونه جامعۀ پساانقالبی می اممکن به نظر برسد؛ مثل یک معجزه!کار شاید ن ندر نگاه نخست ای

 اگر قوانینِ داري به کمونیسم؟ پاسخ این است: یک گذار از سرمایه هم خود به خود یک جامعه باشد و

با در دست  دکار منجر به کمونیسم گردند.اي باشند که بطور خوحرکتیِ جامعۀ پساانقالبی به گونه
لنین براي اولین  (عنوانی که "سوسیالیسم"داشتن این راه حل براي مشکلِ مطروحه، تکلیفِ ابداع نظریۀ 

پردازان گذاشته شد. و حال این جوامع باشد به عهدة نظریه ) که مناسبِدر نظر گرفته بود مرحلۀ کمونیسم
اي رسیدند که پیشتر به عنوان به نظریهآنها ي از عهدة این کار برآمدند؛ علوم اجتماعی شورو دانشمندانِ

 شناخته شده بود. ،شوندخیرخواهِ علم و تکنولوژي رانده می د جامعۀ نامتخاصم که بدست نیروهايبرآین

آیا الزم است خاطرنشان سازیم که این اولین بار نیست که یک جامعه، یا به هر تقدیر طبقۀ حاکمِ  
، نیاز به یک هایش و ارائه خود به اعضاء خود و به طور کلی به دنیاسرپوش گذاشتن روي خصومتبراي آن، 

باالخره اقتصاد نئوکالسیک چه  هماهنگی و پیشرفت احساس کرده است؟را به عنوان ملغمۀ زیبایی از  تئوري
 معنی و کارکرد واقعیِ دیگري پیدا کرده است؟

 108)، ص. 1975(نیویورك: پنتئون،  انقالب بالانقطاعِ چیننی و جیمز پِک،  هاي ویکتورنقل از نسخه ۸٥
                                                           



مارکسیستی نه کاپیتالیسم هستند و نه سوسیالیسم،  پساانقالبی به معناي کالسیکِ  اگر این جوامعِ  
کند، این سؤال باقی ایدئولوژي خودشان هم آنها را درست و حسابی نمایندگی نمی ،و با عرض معذرت

بینم نه و متأسفم که باید بگویم تا جایی که من می ؟کنندماند که آنها واقعاً چه هستند و چگونه عمل میمی
ها. هر رسد و نه از طرف مارکسیستپاسخ خوبی به گوش ما میاز طرف دانشمندان علوم اجتماعیِ بورژوازي 

باشد، و به گمانم به نتایج قابل توجه خاصی اشاره چند، البته که مطالب توصیفیِ معتنابهی موجود می
 کنم: کند که از آن میان توجه شما را به نکات زیر جلب میمی

نهاد اصلی اقتصادي و همچنین تبدیل به حکومت، پس از بدست گرفتن مالکیت وسایل تولید،  )1( 
کند. به همین تحت کاپیتالیسم عمل نمی خصوصیِ شود و صرفاً به عنوان یک مکمل براي اقتصادِ سیاسی می
 م.شان را طبقۀ دولتی بنامیتوانیم این جوامع را جوامع دولتی و طبقۀ حاکمدلیل ما می

کنند محصول مازاد خود را کنترل جوامع دولتی در این معناي مارکسی که آنها که کار می )2( 
هایی که از آن محصول به عمل استثماري هستند (یا در شیوة تولیدِ محصول یا استفاده یکنند جوامعنمی
 آید).می

با  داريسرمایهد و مثل حالت شوایند سیاسی ادغام میمازاد با فر برداري از تولیدِتولید و بهره )3( 
ام به نه تئوري مارکسیستیِ کاپیتالیسم، که در دومین سخنرانید (کُشوهاي رقیب اداره نمیمایهسازوکار سر

تضادهاي رود و در این فرایند اختصار به آن پرداختم) که به سمت حداکثر استخراج و انباشت مازاد پیش می
کسب و کار، ارتش ذخیرة کار، قطبی شدن ثروت و فقر هم  يِهارد (چرخهآوخاص کاپیتالیسم را بوجود می

 زدایی از کار و غیره).در کشورهاي مرکزي و هم پیرامونی اما بویژه در کشورهاي پیرامونی، انحطاط و انسانیت

سازد به نوعی از جوامع دولتی را قادر می ،برداريخراج مازاد و فرایند بهرهسیاسی شدن است )4( 
هیچ خبري از کاپیتالیسم در شان) که به طرز چشمگیري نظر طبقات حاکمقالنیت دست بیابند (از نقطهع

ها را نشانه هاي اولیه جامعۀ دولتی پس از تثبیتِ خود بهبودِ شرایط زندگیِ توده. بنابراین گامآن نیست
تدابیر به نوبۀ خود در خدمتِ  ، تندرستی، آموزش و پرورش، امنیت اجتماعی)، و اینزاییاشتغالگیرد (می

اش حاکم هاي تحمیل شده توسط طبقۀقانونی کردنِ خود به خوديِ جامعه و (تا حد کمتري) سیاست
 باشد.می

معدودي هم دارد. انحصاري شدن  هايبا این همه، این فرایند قانونی شدن چه بسا محدودیت )5( 
کوچک  توسط گروه حاکمِناشی از آن ) تی، چشمگیرِ(حتی با استانداردهاي کاپیتالیس قدرت و مزایايِ

هاي گیريِ جنبشمستلزم تحمیل یک رژیم اقتدارطلب و اساساً سرکوبگر است، و بطور مطلق مانع شکل
حقیقتاً دموکراتیک و خودرهاسازانه از پایین است. بنابراین طبقۀ حاکم براي تکمیل سرکوب به عنوان 
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اي) که هاي غیرعقالنی و (غیر انسانیر روزافزون مجبور به بکارگیري شیوهاي براي حفظ کنترل، به طووسیله
و عواطف  آمالگرایی و تحریک و بازي با شود؛ مثلِ مصرفاند میدر گذر زمان مورد آزمون قرار گرفته

 گرایانه.ملی

ۀ طبقات و این عامل با درجات کمتر یا بیشتر در مورد هم –ي دارمؤثر و اصلیِ سرمایه محرك )6( 
ترس است: ترس از بیکاري، ورشکستگی، از دست دادن منزلت اجتماعی، خفت و خواري، و نه  –است  صادق

که جوامع دولتی در تقلیل این  آن جاکمتر از اینها (به ویژه در کشورهاي پیرامونی) فقر و گرسنگی. تا 
ی بوجود حرمانو  ، یک خألشوندمی تر موفقهاي انسانیگیر بدون جایگزینیِ آنها با محركهاي همهترس

کفایتی، نابخردي در تخصیص منابع، پردازانِ بورژوا بیآورند که خودش را در قالب آنچه به زعم نظریهمی
 وريِ کار است.نديِ بهرهکُ ،ترین مشکلنظر خودِ آنها جديدهد. از نقطهضایعات، و امثالهم است بروز می

، در سراغ داریمجوامع پساانقالبیِ امروزه  دراز حقایقی باشند که  عتبری مهایاگر این مطالب استنتاج 
تر شدن سریع اوضاع علم بر وخیمبا زنیم که به لحاظ تاریخی تازه است و، اي سروکله میواقع داریم با پدیده

ه پیش رو اي ککه در دوره درسداري، تقریباً قطعی به نظر میدر کشورهاي پیرامونیِ نظام جهانیِ سرمایه
. بنابراین الزم است آن را بهتر درك کنیم، و از نظر من شاید این خواهد شدداریم بر اهمیت آن افزوده 

 اند.جهامارکسیستی با آن مو ست که امروزه علوم اجتماعیِايمهمترین وظیفه

واقعیِ این در خاتمه اجازه دهید عقیدة راسخ خودم را ابراز کنم که گسترش و دستاوردهاي بسیار  
جوامع کالسیک براي آیندة بشریت نکاسته است.  جوامع به هیچ وجه از ارتباط یا اهمیت مارکسیسم انقالبیِ 

. انداز بین برده یا بهبود بخشیده داري راناپذیرترین تضادهاي سرمایهترین و تحملباردولتی تعدادي از فاجعه
این دراز مدت به همان اندازه غیر قابل تحمل باشند.  اند، که شاید دراما تضادهاي دیگري بوجود آورده

شان. آنها نیز مثل ست بر ناپایداريشان گواهیقطعاً به هیچ معنا جوامع خوبی نیستند، و تضادهايجوامع 
 ضعیفی هاي محروم وآورند، در اساس همان نوع از انسانداري دارند گورکنان خودشان را بوجود میسرمایه

دیدند. تردیدي ندارم که این زمان خود می که مارکس و انگلس در میان طبقۀ کارگرِ  ؛آورندرا به وجود می
ین شرایط غیرانسانی به پا خواهند خواست، خودشان را چنمقتضی به نوبۀ خود علیه  فرصتاقشار کارگر در 

 به ماجراجویی جدیدي ، و براي ایجاد یک جامعۀ خوبهلین تاریخ به فعاالن مایشاء تاریخ تبدیل کرداز منفع
هاي قبل از خود الهامات خود را از مارکسیسمِ انقالبی خواهند زد. آنگاه که چنین کنند، مثل نسلدست 

  خواهند گرفت.
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